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Os trajetos que a cidade vem percorrendo têm sido 
assertivos. É notório que os esforços em prol do avanço 
na economia de Guarulhos estão ganhando cada vez 
mais espaço e esse é apenas o início.

De acordo com análises contidas nessa edição do 
Caderno Econômico, grande parte dos índices apontam 
para uma recuperação significativa, inclusive, há indícios 
de que, ano que vem, essa mudança impacte muito 
mais no mercado de trabalho. Espera-se que os efeitos 
desse progresso atinjam toda a indústria econômica, 
aumentando a produção e gerando novos empregos.

O que fomenta esse sentimento de esperança é o interesse das grandes empresas 
em se instalarem em Guarulhos. A American Airlines e a Latam vão investir, juntas, 
R$ 500 milhões em novos centros de manutenção, capazes de atender todas as 
aeronaves das frotas das empresas na cidade. O Grupo chinês Ningbo Tuopu, 
está investindo em torno de R$ 30 milhões em uma planta em Guarulhos, que irá 
fabricar coxins de motor, câmbios e outros conjuntos automotivos para diversas 
montadoras presentes no Estado e em toda América do Sul. Já a Johnson & Johnson 
inaugurou seu Centro de Distribuição no bairro Água Chata.

Além disso, até setembro desse ano, foram abertas mais de 6.500 empresas, 1.500 
microempresas e 6.500 munícipes tornaram-se Microempreendedores Individuais 
(MEI).

O sucesso efetivo desses estudos está diretamente relacionado aos esforços da 
municipalidade, junto ao Governo do Estado e à situação política do país. Afinal, 
a estabilidade do Governo Federal e o trabalho conjunto do município com o 
Governo Estadual podem implicar na retomada definitiva da economia local.

Guti
Prefeito

Prefeitura de Guarulhos



O caderno Econômico de Guarulhos chega em sua terceira edição 
com lançamento realizado no auditório dos Laboratórios Aché, 
empresa de Guarulhos vencedora do prêmio Valor Inovação 
2017 como empresa do segmento “Farmacêuticas e Ciências da 
Vida” mais inovadora do país, posição que ela detém já por três 
anos consecutivos, além e figurar na 10ª posição geral nacional 
considerando todos os segmentos econômicos avaliados. 

A Aché é exemplo da tendência inescapável que é a necessidade 
de agregar valor aos produtos e se reinventar continuamente 
através da inovação, uma cultura que a SDCETI entende que deve 

se espalhar pela cidade como um todo, se ampliando em escopo para abarcar também a inovação 
produzida fora dos muros das empresas.

O setor de farmácia e química fina tem uma afinidade natural com Guarulhos, pelas vantagens 
logísticas a um setor que depende de insumos caros e sensíveis e que precisa alcançar mercados 
no mundo todo. Os dados demonstram que medicamentos em geral e antibióticos são os principais 
itens de exportação da nossa cidade, uma vez desconsiderado o consumo de bordo referente 
às atividades das aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas não podemos 
desconsiderar o papel do Aeroporto na economia e na própria identidade da nossa cidade.  

A equipe do Departamento de Relações Aeroportuárias da SDCETI traz algumas reflexões sobre 
esta integração em torno do conceito de aerotrópole, reflexões essas que devem balizar nossa 
condução e políticas públicas nessa gestão – uma relação de sinergia em prol do desenvolvimento 
da cidade em sentido amplo. É claro que esta interação envolve diversos desafios, mas acreditamos 
que estabelecer essa integração e uma agenda positiva em prol da cidade não só é possível como 
necessário.

Esta edição do Caderno Econômico traz também o “Levantamento das Instituições de Ensino 
Superior no Município de Guarulhos em 2017”, elaborado pela equipe do Departamento de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Um trabalho relevante para conhecermos o perfil do mercado da 
educação superior na cidade e os desafios que encontramos pela frente para sermos capazes de 
atender às demandas futuras.

E com essa ideia de demanda vale citar também o “Estudo de demanda turística” que a equipe do 
nosso Departamento de Turismo traz neste Caderno, demonstrando que nossa Cidade ainda tem 
um grande potencial turístico latente a ser explorado.

Sob a liderança do prefeito Guti, a Prefeitura de Guarulhos tem buscado identificar e desenvolver 
os potenciais de nossa cidade e isso passa por um processo de autoconhecimento – de que 
este Caderno é parte essencial – e de promoção dos potenciais da cidade, que para se realizar 
dependerão da vinda de investimentos externos e da realização de investimentos por aqueles que 
já se encontram aqui.

Realizar nosso potencial, portanto, dependerá de trabalho sério e de energia focada naquilo que é 
positivo para a cidade, compromisso do prefeito Guti com a nossa população. O governo, porém, 
pode agir como catalisador do processo de reação à crise, mas a reação em si não vem do governo, 
mas da iniciativa privada. Conectar, facilitar e potencializar são as palavras chave para essa ação 
catalisadora, para empoderar todos que buscam empreender e investir na cidade e fazer nossa 
economia decolar.

Rodrigo Barros
Secretário

Secretaria de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e Inovação
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A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, 
Tecnológico e Inovação - SDCETI da Prefeitura de Guarulhos 
apresenta, o Caderno Econômico de Guarulhos, contendo uma 
compilação dos principais dados econômicos da cidade.  A proposta 
deste caderno é contribuir com a disseminação de informações 
relevantes para a tomada de decisão por parte do empresariado 
guarulhense.

Este Caderno Econômico, de periodicidade trimestral, trará dados 
sobre o mercado de trabalho, comércio exterior, finanças públicas 
e uma compilação dos principais indicadores econômicos do país.
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INTRODUÇÃO

Chegamos à terceira edição do Caderno Econômico de Guarulhos, elaborado pela equipe 
do Departamento de Relações Econômicas da SDCETI, publicação que vem se consolidando 
como a principal fonte de disseminação dos dados econômicos da cidade e uma referência 
para a tomada de decisão do empresariado guarulhense.

Esta terceira edição contém os dados mais relevantes do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do Trabalho, que é um dos principais registros administrativos 
do Governo Federal e frequentemente utilizado nas mais diversas análises econômicas do 
país. Foram compilados os últimos dados divulgados até o momento, ou seja, de janeiro a 
agosto de 2017, permitindo assim um comparativo com os dois primeiros quadrimestres do 
ano de 2016, para que o leitor possa fazer sua análise e formar suas expectativas em relação à 
economia baseadas em uma fonte segura de informação.

Também foram utilizados como fonte de pesquisa os dados da balança comercial dos 
municípios, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. 
Pesquisamos o mesmo período, para que o leitor possa fazer uma análise cruzada dos dados – 
mercado de trabalho e balança comercial - e assim melhor embasar suas análises.

Além dessas importantes fontes de pesquisas, o terceiro caderno traz também um 
levantamento inédito sobre o ensino superior na cidade, cujas informações foram coletadas 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – órgão do 
Governo Federal que concentra, estuda e analisa o mercado educacional do país.

Nesta edição trazemos a luz um estudo realizado pelo Departamento de Assuntos 
Aeroportuários da SDCETI, sobre o conceito de Aerotrópole e as oportunidades de 
desenvolvimento induzidas pela presença do Aeroporto Internacional em nossa cidade, e que 
ainda não foram plenamente usufruídas.

Completam essa terceira edição do Caderno Econômico de Guarulhos, informações a 
respeito da arrecadação municipal e os repasses do ICMS, contendo a evolução do Índice de 
Participação do Município nos últimos cinco anos e a posição ocupada por Guarulhos neste 
ranking, elaborado pela equipe DIPAM da Secretaria da Fazenda de Guarulhos com base nas 
informações divulgadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Finalizando temos os dados de um estudo de demanda turística realizado na cidade de 
Guarulhos pelo Departamento de Turismo da SDCETI, que dentre outras informações traz a 
origem, a motivação e o tempo de permanência do turista que visita nossa cidade.
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GUARULHOS E A AEROTRÓPOLE

Apresentação

Guarulhos é sinônimo de aeroporto. Sua vocação aeroportuária 
remonta à sua inserção na dinâmica econômica nacional, com o início da 
construção no ano de 1980, do Aeroporto Internacional “Governador 
André Franco Montoro”, situado no bairro de Cumbica, que é hoje um dos 
principais hubs da América Latina. 

Para introduzirmos Guarulhos no contexto das aerotrópoles 
mundiais devemos, num primeiro momento, resgatar a importância do 
transporte e da comunicação para o desenvolvimento econômico, não 
apenas regional, mas mundial.

A ideia do que se compreende como “globalização” junto com 
a de conectividade, já muito difundida nos círculos acadêmicos e 
também no senso comum, é uma das chaves para a compreensão tanto 
da complexidade, quanto da importância, do fluxo de mercadorias e 
informações pelo globo.

Dentro desse bojo da “globalização”, vale destacar um aspecto 
que deve ser considerado para a formulação de políticas públicas e 
também para escolhas com o intuito de inserção no mercado capitalista, 
denominado “Coeficiente Locacional” que “compara a importância 
relativa de um setor para a economia de uma região” (ABEAR, 2016); no 
caso desse pequeno excurso tratamos da importância do aeroporto e 
tudo o que gravita em torno do espaço aeroportuário, para a cidade de 
Guarulhos.

 



7

O QUE É UMA AEROTRÓPOLE E O QUE ELA 
PODE MUDAR NA REALIDADE DE UMA 

CIDADE?

O conceito de Aerotrópole, que foi reintroduzido e difundido atualmente pelo pesquisador 
norte-americano John Kasarda (2012), tem como uma das suas características a ideia do “local 
onde a ‘milha elástica’, a fricção do espaço, a comunidade sem proximidade e as rotas comerciais 
se reúnem” (KASARDA; LINDSAY, 2012, p. 220), ou seja, é a localidade, o aeroporto, que passa a 
ser o centro nevrálgico da dinâmica econômica local. Indo ao encontro do conceito de Kasarda, 
o geógrafo escocês Neil Smith reforça a ideia de que processo de reprodução do capital, ou seja,
de desenvolvimento econômico, está intimamente ligado à rapidez das conexões: “Inerente ao
capital está o desejo de reduzir o tempo e os custos de circulação de modo que o capital invertido
possa retornar mais rapidamente à esfera da produção e a acumulação possa se realizar com mais
rapidez” (SMITH, 1988, p. 142).

De maneira geral a Aerotrópole é uma nova forma urbana que depende de um aeroporto e sua 
infraestrutura de transporte de superfície integrada para conectar rapidamente empresas que 
produzem mercadorias de alto valor agregado e sensíveis ao tempo para seus fornecedores 
distantes, clientes e parceiros corporativos. Consiste em um núcleo comercial multimodal baseado 
no aeroporto (Cidade-Aeroporto) e corredores periféricos e aglomerados de negócios ligados à 
aviação e desenvolvimento de comércio e residências de uso misto, entre si associados, que se 
alimentam uns dos outros e que se beneficiam de estarem no entorno do aeroporto.

Para se compreender minimamente a importância do modal aeroporto para o desenvolvimento 
local e regional, vale uma breve reflexão sobre a dinâmica do avanço da aviação na sua totalidade, 
desde as primeiras aeronaves que transportavam passageiros, passando pelo estabelecimento 
dos aeroportos no início do século XX, até o desenvolvimento atual, com a inserção das cidades-
aeroporto e aerotrópoles.

Dentro da perspectiva evolutiva da aviação e tendo como base o estudo feito por Yoichi Arai (1996), 
é possível estabelecer 3 estágios no desenvolvimento nos aeroportos: 1º Multiplicidade do Uso 
(1920-1945) – estágio caracterizado pelo aumento e consolidação do uso do avião como meio de 
locomoção massificado; 2º Internacionalização dos aeroportos (1945-1980) – Momento em que 
se caracteriza pela multiplicidade de usos e construção dos aeroportos internacionais, expansão 
dos limites aeroportuários e 3º Humanização dos aeroportos (1980-atual) – Se caracteriza pela 
mudança no âmbito arquitetônico e programático, estabelecimento de novos conceitos acerca do 
aeroporto (Aeroshoppings, Aeroportos Empresas e Aeroportos Industriais).

Considerando o perfil evolutivo da importância do aeroporto, existe uma premente necessidade 
de toda a cadeia produtiva se adequar às novas dinâmicas forçadas pela intensa globalização 
e livre mobilidade geradas pela aceleração das transações, com consequente aumento da 
produtividade e esvaziamento dos estoques. A adequação a estas novas dinâmicas é o fator 
preponderante a ser avaliado na readequação dos aeroportos no capitalismo contemporâneo. 
No seio dessas metamorfoses, a relação cidade-aeroporto, que num primeiro momento, era de 
natureza puramente circunstancial, passa a ser central para o incremento econômico na dinâmica 
do capitalismo moderno, onde o tempo é a “commodity” mais preciosa (KASARDA; LINDSAY, 
2012. p. 248).
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Esse “estado da arte”, de mudança de perspectiva acerca dos sítios aeroportuários, se consolida 
nos EUA nos anos 90 através de uma metamorfose urbanística no entorno do aeroporto, onde a 
área de influência aeroportuária se amplia e amplifica, ou seja, há uma mudança paradigmática 
neste sentido.

O tripé composto por fenômenos econômicos, urbanização e aeroporto, imbricados e se afetando 
mutuamente, fez com que surgissem novas formas de se observar o modal aeroportuário em 
escala mundial.

Consolidando o conceito de aerotrópole e se baseando nas novas formas de ocupação do solo nas 
aéreas urbanas, numa perspectiva da produção territorial capitalista, dá-se um salto qualitativo 
na dinâmica do território do aeroporto. Hoje o território aeroportuário deve contemplar, para se 
alinhar ao que se compreende como aerotrópole, três pré-requisitos: Vínculo com o transporte 
de passageiros, entorno com suporte ao aeroporto e atividade industrial no entorno, não 
especificamente vinculada ao aeroporto.

O caso de Guarulhos 

Guarulhos detém alguns “títulos” simbólicos que a inserem no rol das maiores e mais importantes 
cidades brasileiras. Dentre esses “títulos” está o de abrigar o maior aeroporto da América do Sul - 
que contempla a maior movimentação de passageiros e de cargas do país. 

Considerando apenas essas variáveis já seria o suficiente para percebermos que a cidade de 
Guarulhos possui, utilizando a ideia de Michael Porter, vantagens competitivas em relação aos 
demais municípios brasileiros. 

Identificar essas vantagens competitivas seria um dos segredos, conjuntamente à adequação nos 
parâmetros de uma cidade-aeroporto, para uma mudança significativa de como poderemos nos 
desenvolver economicamente, baseadas no trânsito de mercadorias com alto valor agregado. A 
especificidade do transporte de produtos de alto valor agregado é uma das vantagens, elencadas 
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por Josmar Cappa (2013, p. 18-19), do transporte de via aérea em relação às demais formas 
modais, junto com a velocidade e flexibilidade das rotas. 

Ainda identificando as potencialidades da cidade, sempre tendo como norte o conceito de 
aerotrópole, é necessário o reforço das políticas públicas que intensifiquem a conexão cidade-
aeroporto por meio de transporte público, especialmente de massa. Com previsão de inauguração 
em março de 2018, temos a conexão do aeroporto de Guarulhos com as linhas de transporte 
ferroviário metropolitano (CPTM), facilitando assim a integração não apenas da cidade, como de 
todo o entorno da RMSP. Também não podemos deixar de mencionar o corredor metropolitano 
Guarulhos-São Paulo (EMTU), onde um dos terminais, o terminal Taboão, fará conexão com a 
estação aeroporto da CPTM e ambas se conectarão ao terminal 1 do aeroporto de Guarulhos.

Todas essas ações se juntam às conexões já existentes com o aeroporto de Guarulhos: Rodovia 
Helio Smidt (SP-019/BR-610), Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Rodovia Ayrton Senna da Silva 
(SP-070) e a futura conexão com o Rodoanel Mário Covas (SP-021).

Essa análise demonstra que há uma perspectiva de mudança na interação cidade-aeroporto, que é 
observável por uma integração mais efetiva entre estes entes. Esta integração é o caminho que deve 
ser trilhado, mesmo que em um primeiro momento se dê através de mudanças pontuais e não de 
intervenções em fatores estruturantes. Entretanto, para que haja, de fato, a inserção de Guarulhos 
no rol das aerotrópoles, as políticas voltadas à integração cidade-aeroporto podem e devem ser 
ampliadas, tanto no âmbito dos planos de governo em sentido amplo, quanto de forma específica 
no Plano Diretor da cidade, que é o documento que regulamenta e estrutura o planejamento 
urbano em sentido amplo, incluindo o macrozoneamento da cidade. Nestas condições, será 
possível praticar ações para fundamentar a visão de Guarulhos como uma aerotrópole.
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TURISMO E O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

  
Quando pensamos em turismo, certamente lembramos das viagens, dos passeios, das comidas, 

dos hotéis, das praias, dos amigos, da natureza entre outros.

Mas de fato o que é o Turismo?

Turismo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Turismo 
(OMT), é a atividade do viajante que visita uma localidade fora de seu entorno habitual, por período 
inferior a um ano, e com propósito principal diferente de atividade remunerada por entidades do 
local visitado.

No Brasil foram criadas duas pastas para tratar do assunto. 

O Mtur (Ministério do Turismo), que é encarregado pelas políticas públicas e o Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur), que é responsável pela promoção do turismo em outros países tendo a 
responsabilidade de mostrar toda qualidade turística do nosso país.

Observando o setor turístico apresentado por pesquisa promovida pela Fundação Getúlio Vargas, 
solicitado pelo MTur, junto as 80 maiores empresas brasileiras da área, e que são responsáveis pelo 
faturamento de R$ 64,6 bi e 115 mil empregos gerados em todo país, apresentam perspectivas de 
crescimento de 12% ao ano.

Tendo as Locadoras de Automóvel como principal polo crescente, somando mais de 9%, o turismo 
receptivo, mais de 8%, os meios de hospedagem, mais de 5%, e promotores de feiras, mais de 3%, 
assim tornando o mercado super atraente para o investimento no setor.

Esta atividade econômica também soma no processo de valorização dos atributos locais, atrativos 
naturais e culturais gerando visitantes às localidades com vocação turística.

Dado o exposto, nota-se que a economia, a cultura e o meio ambiente são eixos de grande 
relevância o que nos faz menção a importância de se buscar a aplicação de iniciativas que abarcam 
o Desenvolvimento Sustentável.

Segundo o WWF Brasil este conceito é compreendido como “o desenvolvimento capaz de suprir 
as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações; é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”.

Assim o interessado em investir na área deverá ter em mente que esta atividade merece o devido 
planejamento e respeitar os princípios da sustentabilidade.

Ainda lembrando que é necessário primar pela manutenção dos recursos naturais e culturais, pois 
são os maiores valores intangíveis que podemos ter.

Já em Guarulhos o mercado continua numa crescente, alavancado pelo aeroporto internacional.

Contamos com uma malha hoteleira de peso, com mais de 3000 UHS divididos em 20 hotéis com 
bandeiras de renome e as principais locadoras de automóveis estão situadas próximas ao aeroporto 
para proporcionar maior comodidade e conforto ao turista que aqui desembarcar.

O turismo de negócios, sem dúvidas, é a vocação da cidade.
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Pela proximidade com a capital paulista e a facilidade de locomoção ao aeroporto, Guarulhos se 
torna um grande diferencial.

O turismo de negócios, sem dúvidas, é a vocação da cidade.

Pela proximidade com a capital paulista e a facilidade de locomoção ao aeroporto, Guarulhos se 
torna um grande diferencial.

Porém a cidade é mais que isso!

Temos a primeira lavra de ouro documentada do Brasil, possuímos uma grande área de preservação 
no parque da Cantareira e diversos potenciais a serem explorados para continuarmos a crescer 
frente ao desenvolvimento econômico da cidade.

Com isto, tem-se no turismo uma grande possibilidade de crescimento para a cidade, pensando 
sempre em desenvolvimento sustentável no âmbito local, territorial e regional tornando a nossa 
cidade um local ideal para morar, trabalhar e visitar.

ESTUDO DE DEMANDA TURÍSTICA

Estados
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Tempo de Permanência

Idade
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Motivação

Meio de Locomoção até o destino
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Expectativa pela cidade da média Geral era boa antes da visita e continuou boa para grande maioria. 

A limpeza da cidade foi considerada regular pela maioria dos entrevistados, assim como 
a sinalização. Ainda foi considerada ótima a comunicação visual da cidade não tendo uma 
divergência entre os entrevistados. Outro fator importante auferido por este estudo de demanda 
foi a qualidade ambiental, onde foi constatada pelos entrevistados uma qualidade de Regular para 
Ruim por grande maioria. 

A situação da Saúde na nossa cidade não foi um parâmetro pois para a grande maioria dos 
entrevistados não houve necessidade de utilizá-la. Porém alguns entrevistados reclamaram da 
falta desta informação na rede hoteleira. Dois grandes diferenciais relatados em nosso estudo de 
demanda foram a Rede Hoteleira como grande motivador para estar em Guarulhos e o poder de 
compra na cidade, devido aos grandes Shoppings e por estarem próximos a própria rede hoteleira. 
Ainda um fator que vem mudando é o entretenimento na cidade. Constatamos que diversos 
entrevistados preferiram ficar na cidade para suas refeições, Happy Hours e baladas, do que irem 
para a capital, tornando um grande atrativo para manter esses turistas sempre em Guarulhos. 

Infelizmente pudemos constatar ainda que Guarulhos não vem sendo utilizada para o lazer. 60% 
dos entrevistados não soube responder acerca dos atrativos turísticos e sobre a infraestrutura 
turística da cidade. Porém foi possível verificar que a cidade tem uma qualidade grande de 
parques com ênfase no Bosque Maia e no Lago dos Patos. Ainda muitos ficaram surpresos com a 
apresentação de atrativos como o Pico do Nhangussu, a primeira lavra de ouro e o Parque Estadual 
do Cabuçu. 
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LEVANTAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE 

GUARULHOS. 

Apresentação

A proposta do presente documento é sintetizar o levantamento 
das Instituições de Ensino Superior - IES do município de Guarulhos, 
elaborado pelo Departamento de Ciência, Tecnologia1  e Inovação, 
realizado no primeiro semestre de 2017. Seu objetivo foi traçar o perfil 
do ensino superior em Guarulhos para ter uma visão geral do ambiente 
científico da cidade, verificando a contribuição da ciência e tecnologia e 
inovação na cidade, bem como analisar de que modo essas instituições 
desenvolvem pesquisas científicas na cidade. 

O município de Guarulhos está localizado na região sudeste, no 
estado de São Paulo, estado e região que concentram grande parte da 
pesquisa científica do País, além de ser a principal área urbano industrial. 
No estado de São Paulo, localizam-se as principais universidades 
brasileiras, que se destacam em rankings internacionais no campo do 
ensino e pesquisa e extensão, como UNICAMP, UFSCAR, UNESP, USP, 
sendo que a última concentra dois de seus campus no município de São 
Paulo.  

Guarulhos possui a segunda população do Estado e se destaca 
como um polo industrial e de serviços, sendo entrecortado por duas 
importantes rodovias, Presidente Dutra e Fernão Dias, se destacando 
também por abrigar o principal aeroporto da América Latina. 

Entretanto, em termos de polos de Ciência e Tecnologia, 
Guarulhos possui baixa expressividade: há um baixo número de 
instituições de pesquisas e pouca produção intelectual, sobretudo, se 
comparado a cidades com número de habitantes aproximado, como é o 
caso de Campinas, importante polo de referência no ramo de produção 
científica e tecnológica. No ano de 2015, Campinas registrou 1.094 linhas 
de pesquisa e inovação tecnológica e requisição de 62 patentes. 

Como fonte de referência, o documento se utiliza dos micro dados 
do Censo do Ensino Superior do ano de referência de 2015 e também de 
dados relacionados ao Geocapes que mapeia a relação de bolsas Capes e 
outras bolsas como FAPESP,  oferecidas em programas de pós graduação 
no Brasil, traçando como período de referências os anos de 2013 a 2016. 

1  Estudo realizado por Silvana José Benevenuto e Fernando de Oliveira Vieira, sociólogos da Secretaria de 

Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação - SDCETI da Prefeitura de Guarulhos, em 

fevereiro/2017. 
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1- Dados gerais sobre matrículas no ensino de graduação no município de 
Guarulhos. 

 Apresentaremos a seguir os dados relacionados ao ensino de graduação em Guarulhos, buscando 
traçar seu perfil educacional. Uma das fontes de dados para essa pesquisa é o Censo do Ensino 
Superior que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC. O Censo do Ensino 
Superior é o principal instrumento de pesquisa no País que traça um mapeamento do ensino 
superior em relação à oferta dos cursos de graduação e cursos sequenciais. É divulgado anualmente, 
abrangendo dados que podem ser desagregados em nível nacional, estadual e municipal (Portal 
Inep - Censo da Educação Superior). 

Os dados que podem ser desagregados em âmbito municipal correspondem aos micro dados. Para 
esse estudo foram utilizados os micro dados do ano de referência de 2015, tendo em vista que 
a previsão para a divulgação dos dados de 2016 está prevista para novembro deste ano. Outra 
fonte de dados foi a consulta aos sites das próprias instituições de ensino que estão presentes no 
município (Portal Inep – Micro dados Censo da Educação Superior). 

Considerando apenas os cursos de graduação do ensino superior presencial em Guarulhos, 
verifica-se o predomínio de instituições de ensino superior privadas no município.  De acordo 
com a tabela 1, Guarulhos conta atualmente com 13 IES instaladas na cidade que trabalham com 
ensino de graduação presencial, sendo que 3 são públicas e 10 são privadas.  Dentre as instituições 
públicas, há duas instituições federais instaladas na cidade e uma estadual. Há uma universidade, 
a Unifesp que oferece cursos de ciências humanas com bacharelado e licenciatura; existe também 
um instituto federal de ciência e tecnologia que atende o ensino médio, técnico e superior; a Fatec, 
faculdade estadual que oferece cursos técnicos nas áreas de logística e logística aeroportuária. 
Importante mencionar também que o campus da USP Leste está bem próximo ao município de 
Guarulhos.

O ensino superior privado presencial, instalado em Guarulhos conta com um centro universitário2, 
sete faculdades e duas universidades, oferecendo cursos em todas as áreas de conhecimento 
nas áreas de exatas, humanas e biológicas, ofertando cursos nas mais diversas modalidades: 
bacharelado, licenciatura e tecnológicos.

2  As instituições de ensino universitário são compostas por faculdades, centros universitários e 

universidades conforme o decreto nº 5.773/06 (PORTAL MEC - Perguntas Frequentes- Qual é a 

diferença entre faculdades, centros universitários e universidades?).

A) Faculdade: requisito mínimo para funcionar como IES; 
B) Centro Universitário:  São instituições de ensino pluricurriculares que abrangem uma ou mais áreas de 
conhecimento. Apresenta corpo docente qualificado e condições de trabalho acadêmico satisfatórias. São 
autônomas para criar e organizar em sua sede, cursos e programas de ensino superior. 
C) Universidade: Caracterida pela indissociabilidae entre pesquisa e extensão. Dentre os requisitos para o 
seu funcionamento estão um terço de professores com títulação de mestrado ou doutorado e corpo docente 
em regime integral. 
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Tabela 1 - Instituições de Ensino Superior Presencial ativas no município 
de Guarulhos que oferecem cursos de graduação - 2017 

Instituição(IES) Organização Acadêmica Categoria Administrativa

Escola  Superior Paulista de Administração - ESPA  Faculdade  Privada

Faculdade Anhanguera de Guarulhos  Faculdade  Privada

Faculdades  Integradas de  Ciências  Humanas, 
Saúde e Educação de Guarulhos (FG)

 Faculdade  Privada

Faculdade ENIAC (ENIAC)/ Faculdade de 
Tecnologia ENIAC-FAPI (ENIAC)

 Faculdade  Privada

Faculdade  de Ciências de Guarulhos 
(FACIG)

 Faculdade  Privada

 Faculdade Progresso (FAP)  Faculdade  Privada

 Universidade Guarulhos - UnG  Universidade  Privada

Universidade Nove de Julho ( UNINOVE)  Universidade Privada

Faculdades Integradas de Guarulhos - 
FIG - Unimesp

Centro Universitário  Privada

Faculdade de Tecnologia de Guarulhos 
(FATEC GR)

 Faculdade  Pública

Universidade Federal de São Paulo -  Unifesp  Universidade  Pública

I IFSP - Guarulhos
IInstituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia
 Pública

Fonte: E-Mec

Obs 1: A Uninove implantou uma unidade em Guarulhos com curso de medicina no segundo 
semestre de 2017. 
Obs 2 A Faculdade ESPA foi incorporada ao grupo Uniesp e está localizada no mesmo prédio da 
Facig.

Levando em conta o número de matriculados em cursos de graduação presencial em Guarulhos, 
de acordo com a tabela 2 e com o gráfico 1, verifica-se que o predomínio de matrículas no ensino 
superior privado chegou 91,47% em 2015, isto é, 40386 matriculados em instituições privadas. 
Já em relação às IES públicas, o número de matriculados é de 3763, o que corresponde a 8,5% das 
matrículas.
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Gráfico 1 - Matrículas no Ensino Superior presencial 
desagregados por categoria administrativa - 

Guarulhos, 2015.

Fonte: Censo da Educação Superior (2015) 

Tabela 2 - Matrículas no Ensino Superior presencial desagregados por 
categoria administrativa - Guarulhos, 2015

Categoria Matrículas Percentual

Particulares 40386 91,47%

Públicas 3763 8,5%

Total de matriculados 41.623 100%

Fonte: Censo da Educação Superior (2015)

Obs 2: A UnG possui unidade em São Paulo e Itaquaquecetuba. Não foi possível separar Guarulhos 
das outras duas cidades. 

As instituições de nível superior oferecem três possibilidades de nível acadêmico a serem obtida 
pelo aluno: bacharelado, licenciatura e cursos tecnológicos (Portal MEC - SESU - Secretaria de 
Educação Superior - Perguntas frequentes sobre educação superior):

a- bacharelado: é o curso generalista que habilita o diplomado para atividade profissional

acadêmica ou cultural com grau de bacharel, diplomando-o em determinado campo de saber.

b- licenciatura:  é o curso superior que habilita o diplomado a atuar como professor na

educação básica com grau  de licenciado.

c- cursos tecnológicos:  oferecem formação especializada caracterizadas por serem de curta

duração, oferecendo o grau superior tecnológico.

Em Guarulhos, as matrículas por nível acadêmico estão concentradas nos cursos de bacharelado, 
conforme se verifica no gráfico 2, o que corresponde a 65,55% das matrículas, isto é 27.022 
matriculados. Os outros 35,42% dos matriculados corresponde à alunos matriculados em cursos 
tecnológicos (21,46%), licenciatura (12,99%) e casos não aplicáveis (0,97%). 

Um dado a ser considerado é que o segundo número de matriculados em cursos de graduação 
estão matriculados em cursos de ensino tecnológico. Cabe informar que no município estão 
instaladas uma instituição estadual que oferece cursos de ensino técnico e outra federal, além de 
6 instituições privadas. 
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Gráfico 2 - Matrículas no Ensino Superior presencial 
desagregados por grau acadêmico - Guarulhos, 2015.

Fonte: Censo da Educação Superior (2015)

Tabela 3 -  Matrículas no Ensino Superior presencial desagregados 
por grau acadêmico - Guarulhos, 2015

Grau Acadêmico Matrículas Percentual

Bacharelado 27022 65,55

Tecnológico 8847 21,46

Licenciatura 5353 12,99

Não Aplicável 401 0,97

Total 41623 100,00

 Fonte: Censo da Educação Superior (2015).

Selecionando-se os 05 cursos de bacharelado, instalados em Guarulhos com maior número de 
matrículas no ano de referência em 2015 na tabela 4, verifica-se que as modalidades de cursos 
de engenharia instalados na cidade concentram o número mais elevado de alunos matriculados 
na cidade com 4425 matrículas em três IES privadas que oferecem cursos de engenharia no 
município nas seguintes áreas: ambiental; civil; computação; controle e automação;  produção; 
elétrica; industrial mecânica, mecânica, mecatrônica e química. 

O segundo maior número de matrículas no bacharelado se concentra nos cursos de administração 
com 4205 matriculados, uma quantia muito próxima a de todos os cursos de engenharia somados. 
O curso de administração é ofertado em cinco IES. O terceiro curso com maior número de 
matrículas no município é direito com 3018, ofertado por 4 IES. O quarto curso com maior 
número de matrículas é psicologia e o quinto é odontologia. Cabe mencionar também os cursos de 
enfermagem e ciências contábeis que contam com mais de 1000 matrículas. Os outros 23 cursos 
de bacharelado não somam mil matrículas cada um. 
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Tabela 4 - Cinco cursos de bacharelado com maior número de matrículas 
no Ensino Superior - Guarulhos 2015

Nome do Curso QT Matrículas QT Concluintes QT Ingressantes

Engenharias ( Total) 4425 329 1524

Administração 4205 538 1504

Direito 3018 216 960

Psicologia 1558 93 403

Odontologia 1495 35 295

Fonte: Censo da Educação Superior (2015)

Considerando-se o número de concluintes, verifica-se uma inversão, conforme mostra a tabela 5. 
O curso com maior número de alunos concluintes é administração com 538, seguido de engenharia 
com 329 e direito. E os 4 e 5 colocados mudam. Respectivamente, o quarto curso com maior 
número de concluintes é ciências contábeis e o quinto é enfermagem. Cabe mencionar que o curso 

de psicologia conta com 93 concluintes e odontologia com 35. 

Tabela 5 - Cinco cursos de bacharelado com maior número de 
concluintes no Ensino Superior - Guarulhos 2015

Nome do Curso QT Concluintes

Administração 538

Engenharias (Total) 329

Direito 216

Ciências Contábeis 175

Enfermagem 108

Fonte: Censo da Educação Superior (2015).

O ensino técnico presencial em Guarulhos é ofertado por duas instituições públicas, a Fatec e o 
Instituto Federal de São Paulo e por seis instituições privadas: ENIAC, a UnG, a FIG, Faculdade 
Anhanguera, a Escola Superior de Administração - ESPA, Faculdade Progresso, conforme indicam 
os dados do Censo de 2015. Os cursos técnicos em Guarulhos, de acordo com a tabela 6, estão 
concentrados majoritariamente na área de gestão que abrange as áreas: ambiental, comercial, 
produção industrial, qualidade, tecnologia da informação, recursos humanos, financeira. Esses 
cursos concentram a maior parte das matrículas com 3659 alunos em 2015. São ofertados por 
6 IES particulares no município.  A segunda maior concentração de matrículas ocorre nos cursos 
da área de logística com 1939 matrículas. Essa modalidade de curso é oferecida por seis IES 
particulares e uma pública estadual com cursos de logística e logística aeroportuária A terceira 
maior concentração de matrículas está no curso de processo gerencial que são encontrados em 
três instituições particulares na cidade. As quartas e quinta maior concentração de matrículas 
estão concentradas nos cursos de marketing e desenvolvimento de sistemas. Considerando-se o 
número de concluintes do ano de 2015 e ingressantes, verifica-se uma certa discrepância com os 
números de concluintes sendo bem menos elevado que o número de ingressantes. 

Cabe mencionar a presença no município de cursos de automação industrial, banco de dados, 
comércio exterior, construção de edifícios, controle de obras, design, eletrônica industrial, 
fotografia, gastronomia, hotelaria, manutenção industrial, mecatrônica industrial, radiologia, 
redes de computadores, sistema para internet e transporte aéreo. 
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Tabela 6 - Cinco cursos tecnológicos com maior número de 
matrículas no Ensino Superior - Guarulhos 2015

Nome do Curso QT Matrículas QT Concluintes QT Ingressantes

Gestão (Total) 3659 667 1481

Logística /Logística Aeroportuária 1939 402 717

Processos Gerenciais 636 150 341

Marketing 554 131 236

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 466 66 150

Fonte: Censo da Educação Superior (2015).

O ensino de licenciatura presencial ofertado no município por 5 instituições de ensino superior 
particular em Guarulhos, respectivamente, a UnG, FIG Unimesp, Faculdade Progresso e Facig, 
Faculdade Anhanguera e duas públicas; Unifesp e IFSP. Os cursos ofertados são: pedagogia, letras, 
educação física, educação artística, história, filosofia, ciências sociais, biologia e matemática. 
Verifica-se que não há cursos de licenciatura em física e química ofertadas no município. 

Selecionando-se os cinco cursos de licenciaturas presenciais com matrículas mais elevadas 
em 2015, conforme tabela 7, verifica-se uma elevada concentração de matrículas com 4075 
matriculados nos cursos de pedagogia em relação a todos os outros cursos de licenciatura em 
Guarulhos que somados atingem somente 1276 matriculados. Cabe mencionar que o curso de 
pedagogia é oferecido por cinco IES particulares e uma instituição pública. 

O segundo curso com maior número de matrículas é matemática com 395 matriculados que 
é ofertado por duas IES. Letras é o terceiro curso com mais matrículas, apresentando 270 
matriculados. O curso de letras é ofertado por quatro instituições, oferecendo em geral duas 
possibilidades de habilitação: inglês e espanhol, havendo um curso que oferece a possibilidade 
de habilitação em francês.  Os quarto e quinto cursos em números de matrículas são história e 
geografia. 

Verifica-se que o curso de pedagogia concentra também o número mais elevado de concluintes no 
ano de 2015 e que ele é relativamente proporcional ao número de ingressantes naquele ano. Em 
seguida, respectivamente, os cursos de geografia, letras, história e matemática, são os cursos com 
números mais elevado de concluintes. Porém, verifica-se que não há, naquele ano, uma relação de 
proporcionalidade entre ingressantes e concluintes.

Tabela 7 - Cinco cursos de licenciaturas com maior número 
de matrículas no Ensino Superior - Guarulhos 2015

Nome do Curso QT Matrículas QT Concluintes QT Ingressantes

Pedagogia 4075 1183 1238

Matemática 395 71 126

Letras 270 96 61

História 232 81 89

Geografia 203 111 30

Fonte: Censo da Educação Superior (2015)
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2 - Dados Gerais Sobre Matrículas no ensino de pós-graduação no 
município de Guarulhos. 

Com relação aos cursos de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu oferecidos na cidade, a tabela 
8 abaixo elucida o quadro geral existente em Guarulhos:

Tabela 8 - Oferta de pós-graduação no município de Guarulhos - 
desagregados por instituições - Guarulhos, 2017

Instituição (IES) tipo  de pós graduação

Universidade Guarulhos - UnG stricto sensu / lato sensu

Faculdades  Integradas de  Ciências Humanas, 
Saúde e Educação de Guarulhos (FIG)

lato sensu - Presencial

Universidade Federal de São Paulo -  Unifesp stricto sensu  - Presencia/ Lato Sensu à Distância

Faculdade ENIAC (ENIAC) lato sensu - EAD

Faculdade de Tecnologia de Guarulhos (FATEC GR) não possui

Faculdade Progresso (FAP) lato sensu

Faculdade  de Ciências de Guarulhos (FACIG) lato sensu

IFSP - Guarulhos lato sensu - Presencial

Faculdade Anhanguera de Guarulhos lato sensu - Presencial/ à distância

Unifox lato sensu - presencial

FGV lato sensu - Presencial

UFABC lato sensu - A Distância

Fonte: Consulta aos sites das instituições (2017)

Verifica-se, conforme a tabela 8, o predomínio de cursos de pós graduação lato sensu em 
Guarulhos com cursos oferecidos nas mais diversas áreas de conhecimento, conforme se verifica 
na tabela acima pelas instituições particulares e pelo IFSP Guarulhos. A Faculdade ENIAC oferece 
cursos de pós-graduação Lato Sensu, nas áreas de Gestão De Projetos, Gestão Empresarial, 
Engenharia de Qualidade e Produtividade, Gestão de Pessoas, Formação de Professores, Gestão 
da Qualidade, Especialização em Gestão de TI em Nuvem, Especialização em Arquitetura de 
Computação em Nuvem. O IFSP Campus Guarulhos em nível de pós-graduação oferece o curso 
de Gestão de Sistemas de Informação.  A Fundação Getúlio Vargas oferece 15 cursos de MBA nas 
áreas empresarial, saúde e para o setor de logística e conta com três pós-mba nas seguintes áreas: 
Inteligência Empresarial, Negociação Empresarial e Gerenciamento Avançados em Projetos. A 
UFABC oferece um parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil o curso à distância 
de lato sensu Especialização em Ciência e Tecnologia. Outro programa UAB de especialização 
é disponibilizado pela Unifesp na área de educação e saúde. São ofertados os seguintes cursos: 
Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio, Especialização em Cuidado Pré-Natal, 
Especialização em Saúde Indígena, Especialização em Gestão em Enfermagem e Especialização 
em Informática em Saúde.

O ensino stricto sensu em Guarulhos é ofertado pela Unifesp Campus Guarulhos e pela UnG. Na 
EFLCH Unifesp Campus Guarulhos em nível de pós-graduação são ministrados sete programas 
de mestrado (Educação e Saúde na Infância e Adolescência, Educação, Filosofia, Ciências Sociais, 
História, História da Arte e Letras) e dois de doutorado (Educação e Saúde na Infância e Adolescência 
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e Filosofia), com 405 estudantes inscritos. Associados a esses programas, são desenvolvidos por 
docentes e estudantes diversos projetos mediante o financiamento das agências de fomento 
à pesquisa.  A UNG oferece cursos de especialização em diversas áreas, mestrado nas áreas de 
análise geoambiental e, na área da saúde, em ortodontia, enfermagem e odontologia, além de 
doutorado nestas duas últimas áreas.

A seguir estabeleceremos um comparativo em relação aos cursos stricto sensu em Guarulhos com 
base no portal Geocapes que concentra dados relacionados a concessão de bolsas de fomento no 
Brasil comparando-se instituição pública e privada, não mencionando-se nomes das instituições 
nos anos de referência de 2013 a 2016 (GEOCAPES - CAPES). 

Em relação às bolsas de pós-graduação stricto sensu, os dados disponíveis revelam um número 
mais elevado na IES pública no município. Outro dado importante, é que há uma tendência de 
crescimento na concessão de bolsas de fomento, considerando o período de 2013 a 2014, uma 
sensível queda no ano de 2015 e um crescimento do número de bolsas em 2016. Essa mesma 
tendência, ocorreu na IES pública. Traçando um comparativo em relação à IES públicas e privadas 
que ofertam cursos de mestrado e doutorado no município, verifica-se que na IES privada, uma 
tendência à estagnação entre 2013 e 2014, de sensível redução para 30 bolsas e uma estagnação 
em 2016. Já, a IES Pública há mais ofertas de bolsas comparado com a IES Privada, instalada no 
município.

Tabela 9 - Concessão de Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu  da CAPES, 
FAPESP e outras - 2013 a 2016

Ano Instituição Privada Instituição Pública Total

Total 2016 30 173 203

Total 2015 30 121 151

Total 2014 59 188 247

Total 2013 58 166 224

Fonte: Geocapes 2013 -2016

Os dados relacionados à distribuição de docentes vinculados a programas de pós-graduação stricto 
sensu, conforme a tabela 10, indica no ano de 2015 uma quantidade mais elevada de docentes em 
IES pública, com 153 docentes vinculados ao seu programa de pós graduação, enquanto há 47 
professores, vinculados a IES particular. Em relação ao período compreendido entre 2013 a 2015, 
há uma elevação do número de professores nas duas instituições, mas sempre com o predomínio 
da IES pública.  

Tabela 10 - Distribuição de professores doutores em programa de 
pós-graduação - Guarulhos - 2013-2016

Ano Ensino Superior Privado Ensino Superior Público Total

Total 2016 47 153 200

Total 2015 37 123 160

Total 2014 NI 108 NI

Total 2013 32 75 107

Fonte: Geocapes 2013 -2016
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Os dados relacionados à distribuição de docentes vinculados a programas de pós-graduação stricto 
sensu, conforme a tabela 10, indica no ano de 2015 uma quantidade mais elevada de docentes em 
IES pública, com 153 docentes vinculados ao seu programa de pós graduação, enquanto há 47 
professores, vinculados a IES particular. Em relação ao período compreendido entre 2013 a 2015, 
há uma elevação do número de professores nas duas instituições, mas sempre com o predomínio 
da IES pública.

Tabela 11 - Distribuição  de discentes no programa de pós-graduação stricto 
sensu Guarulhos: 2013-2015- Soma de alunos titulados e matriculados

Ano Ensino Superior Privado Ensino Superior Público Total

Total 2016 143 472 615

Total 2015 152 309 461

Total 2014 160 259 419

Total 2013 167 203 370

Fonte: Geocapes 2013 -2016

Quanto aos dados relacionados à distribuição de alunos vinculados aos programas de pós 
graduação, verifica-se que o número de alunos titulados e matriculados no período compreendido 
de 2013 a 2016 foi mais elevado em IES pública com um total de 472 alunos vinculados, em 2016, 
enquanto, na IES particular o número de alunos titulados e matriculados naquele ano, foram de 
143 alunos. Outro ponto a se notar neste período de referência, é uma tendência de aumento no 
número de discentes vinculados ao programa de pós graduação em IES pública e uma tendência de 
diminuição em IES particular.
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ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN – jan a jun/2017

A economia é fortemente impactada pelo cenário político, que em 2017 se encontra mais 
conturbado que em 2016. Ainda assim, em um comparativo entre o primeiro semestre de 2016 
e o primeiro semestre de 2017, conforme quadro 1, verifica-se que   os valores faturados pelas 
empresas prestadoras de serviços aumentaram 7,23%, considerando-se os dez ramos mais 
expressivos economicamente (valores atualizados). Os dados apresentados referem-se à receita 
bruta auferida pelas empresas estabelecidas em Guarulhos, não guardando uma relação direta com 
a arrecadação do ISSQN, que pode ser devido aqui ou no município no qual o serviço é prestado, 
conforme o enquadramento legal – isto é, está sendo considerado o ambiente econômico e não o 
fiscal. 

Analisando o aspecto econômico, o Aeroporto continua representando o maior faturamento 
de serviços dentro do município, considerando que agrega diversos tipos de serviços, sejam 
os prestados diretamente aos seus usuários, como aqueles prestados às próprias empresas 
estabelecidas em sua área, tais como as empresas aéreas, as transportadoras e a própria GRU 
Airport. Certamente, além de ser um polo de atração de negócios e de turismo, o Aeroporto é um 
grande tomador e prestador de serviços diretos e indiretos. 

Os serviços relacionados à construção civil e armazenamento foram os únicos a sofrerem queda, 
dentre os dez maiores ramos de atividade. Ambos refletem o momento de retração da economia: 
menos investimentos em construção e queda da atividade industrial, que gera menos demanda 
por armazenagem. 

Todos os demais apresentaram incremento real, ou seja, acima da inflação. Esse panorama vai 
ao encontro dos dados obtidos sobre o emprego – ou seja, começa a se desenhar uma tendência 
de recuperação da economia guarulhense. Manutenção de máquinas e equipamentos foi o setor 
com o maior percentual de crescimento – aproximadamente 25%.  Considerando-se que grande 
parte dos tomadores desses serviços é formada por indústrias, esse é mais um dado que aponta na 
direção da retomada da indústria na cidade e, consequentemente, da melhoria da economia local.
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FATURAMENTO 10 MAIORES SETOR DE ATIVIDADE 
2016-2017 - 1º SEMESTRE

Ranking SERVIÇO 1º SEM 2016 * SERVIÇO 1º sem 2017 VAR %

1º SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS R$ 765.592.398 SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS R$ 942.429.382 23,10%

2º CONSTRUÇÃO CIVIL R$ 496.196.408 CONSTRUÇÃO CIVIL R$ 415.208.665 -16,32%

3º ARMAZENAMENTO R$ 400.440.597 ARMAZENAMENTO R$ 389.690.937 -2,68%

4º TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 364.272.468
AGENCIAMENTO/

CORRETAGEM DE TÍTULOS
R$ 295.364.303 -18,92%

5º MANUTENÇÃO DE BENS R$ 330.381.807 TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 367.759.730 11,31%

6º HOSPITAIS/LABORATÓRIOS R$ 289.301.730 MANUTENÇÃO DE BENS R$ 357.492.748 23,57%

7º
AGENCIAMENTO/

CORRETAGEM DE TÍTULOS
R$ 269.442.142 PLANOS DE SAÚDE R$ 289.343.746 7,39%

8º PLANOS DE SAÚDE R$ 254.338.765 HOSPITAIS/LABORATÓRIOS R$ 340.092.884 33,72%

9º AGENCIAMENTO DE TURISMO R$ 240.648.654 AGENCIAMENTO DE TURISMO R$ 271.213.541 12,70%

10º ENSINO  REGULAR R$ 239.001.182 ENSINO  REGULAR R$ 245.042.637 2,53%

R$ 3.649.616.151 R$ 3.913.638.573 7,23%

AUMENTO REAL R$ 264.022.422 7,23%

* 2016 ATUALIZADO PELO IPCA - IBGE Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - DRM

REPASSE DO ICMS: 

O QUE É VALOR ADICIONADO (VA) E ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO 
MUNICÍPIO (IPM)

Dentre todos os repasses, o mais significativo para o município é o ICMS, cujo controle é feito 
através do acompanhamento da DIPAM, (Distribuição do Índice de Participação do Município) 
- critério metodológico criado legalmente pelo Estado de São Paulo, para promover o repasse
constitucional do ICMS para cada um dos seus 645 municípios, nos termos do Art . 158,IV, §º único
CF.

O valor a ser repassado é calculado através da aplicação de um percentual sobre os 25% do 
total de ICMS arrecadado pelo Estado – o chamado IPM (Índice de Participação dos Municípios) 
- percentual estabelecido pela Lei Estadual (SP) n°3201/81 e 8510/93, resultante dos critérios
que definem o repasse do ICMS devido a cada Município do Estado de São Paulo e distribuído,
semanalmente, através da rede bancária própria.  Este índice refere-se à média aritmética dos dois 

exercícios anteriores ao da apuração, a ser aplicado no exercício seguinte.

Na prática, o cálculo é realizado da seguinte forma:
V.A. 2012 + V.A. 2013 (apurado em 2014) = I PM aplicado em 2015, sobre a arrecadação do

ICMS de 2015, para o cálculo do repasse.



27

O IPM é composto por:
• Valor Adicionado (V.A.): 76%

• População: 13%

• Receita Tributária Própria: 5%

• Área Cultivada: 3%

• Área Inundada: 0,5%

• Área Protegida: 0,5%

• Percentual Fixo: 2%

Como é possível observar, o Valor Adicionado (V.A.) é componente mais expressivo no calculo do 
IPM. 

EQUIPE DIPAM NA PREFEITURA DE 
GUARULHOS

Diante da relevância de sua participação na composição desse índice, o aumento do V.A. torna-se 
de suma importância para obtenção de incremento na receita recebida pelo município, advinda da 
arrecadação do ICMS.  Na prática pode se dizer que VA é o valor com o qual o Município colabora 
para a composição de toda a riqueza gerada no Estado de São Paulo. 

Por essa razão, existe uma equipe na Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Guarulhos, formada 
por Inspetores Fiscais de Rendas e dois assistentes (um da área de suporte de TI e uma advogada) 
com o objetivo que vai muito além de um mero acompanhamento das Gias.  Os dados obtidos 
podem colaborar na obtenção de diretrizes para o estabelecimento da política de benefícios do 
município, apontando qual setor gera mais empregos, qual demanda mais infraestrutura, qual 
apresenta maior valor adicionado.

Além de visar o incremento do repasse do ICMS para o município, através do aumento do VA e, 
consequentemente, do IPM, existe um viés de colaboração com o contribuinte. Enquanto os 
Inspetores Fiscais de Rendas orientam no correto emprego dos CFOPs, auxiliam na prevenção de 
autuações por parte do fisco estadual, estabelecendo uma política de ganha-ganha, aumentando a 
receita indireta é possível aumentar o investimento em infraestrutura.

COMPARATIVO I.P.M 2012 A 2016

Conforme podemos observar nas tabelas abaixo, entre os anos de 2012 e 2016 (ano base), 
Guarulhos aparece em segundo lugar entre os municípios paulistas no ranking do IPM, ficando 
atrás apenas da capital. O que se observa, porém, é que existe queda no índice dos 10 primeiros 
colocados. Salvo uma variação de posições entre Campinas, Paulínia, São Bernardo do Campo e 
São José dos Campos, que tomou a posição do município do ABC no último ano, as colocações se 
mantêm. 

O que justifica essa queda entre os maiores IPM? A resposta mais simplista seria que está 
ocorrendo uma queda na indústria. No entanto, se uns diminuem, outros aumentam, então isso 
significa que houve uma migração, não uma queda – migração essa devido aos benefícios fiscais 
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oferecidos pelas Prefeituras, assim como pelo menor custo da mão-de-obra nos municípios com 
menor concentração de indústrias.  O mesmo vem ocorrendo com os Centros de Distribuição: 
menor custo de manutenção e grandes áreas cedidas ou com subsídio para construção ou para o 
IPTU. 

Outro fator importante a ser considerado, é o fato da Administração Pública dos municípios 
menores ter despertado para a importância da receita própria, que se traduz em receita direta e 
em aumento no IPM – e, consequentemente, nos repasses constitucionais.

Sendo assim, ainda que realmente o fenômeno da desindustrialização seja uma realidade, não é 
ele que justifica essa diminuição da participação dos municípios maiores no repasse do ICMS, mas 
uma maior democratização dessa repartição. 

Ranking do Índice de Participação do Município 2012

2012 MUNICÍPIO VA POPULAÇÃO REC PROPRIA IPM

1 SÃO PAULO 177.084.005.629 11.253.503 17.101.659.294 22,6230384

2 GUARULHOS 34.445.753.357 1.221.979 620.011.090 3,68838779

3 SÃO BERNARDO DO CAMPO 30.079.496.998 765.463 660.890.234 3,29552167

4 CAMPINAS 23.606.404.327 1.080.113 1.071.688.798 2,71007148

5 SÃO JOSE DOS CAMPOS 25.344.915.839 629.921 396.934.865 2,46796308

6 PAULINIA 27.345.045.125 82.146 143.986.976 2,44453766

7 BARUERI 21.997.866.561 240.749 705.762.555 2,22944327

8 JUNDIAI 17.959.507.492 370.126 310.320.301 1,79382721

9 SOROCABA 13.987.899.311 586.625 360.354.073 1,53226341

10 RIBEIRAO PRETO 12.374.331.319 604.682 396.067.614 1,38861982

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - Equipe DIPAM

Ranking do Índice de Participação do Município 2013

2013 MUNICÍPIO VA POPULAÇÃO REC PROPRIA IPM

1 SAO PAULO 181.325.046.531 11.253.503 18.007.216.934 21,927349

2 GUARULHOS 36.105.448.627 1.221.979 808.668.866 3,62814941

3 SAO BERNARDO DO CAMPO 33.094.810.330 765.463 758.656.197 3,15596393

4 PAULINIA 32.853.655.204 82.146 174.167.751 2,71156555

5 CAMPINAS 25.588.702.703 1.080.113 1.233.561.704 2,69829369

6 SAO JOSE DOS CAMPOS 26.337.135.417 629.921 441.895.323 2,56363837

7 BARUERI 23.485.103.408 240.749 785.090.170 2,20114564

8 JUNDIAI 21.654.680.377 370.126 340.572.337 1,92113902

9 SOROCABA 14.462.790.111 586.625 419.338.353 1,50746005

10 RIBEIRAO PRETO 13.251.170.843 604.682 490.956.136 1,40345466

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - Equipe DIPAM
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Ranking do Índice de Participação do Município 2014

2014 MUNICÍPIO VA POPULAÇÃO REC PROPRIA IPM

1 SAO PAULO 192.027.849.351 11.253.503 19.958.832.109 21,5201003

2 GUARULHOS 37.673.227.266 1.221.979 845.079.256 3,55319056

3 SAO BERNARDO DO CAMPO 31.825.370.956 765.463 771.156.400 3,04447313

4 PAULINIA 34.828.011.099 82.146 111.037.517 2,84462082

5 CAMPINAS 26.820.277.826 1.080.113 1.410.919.536 2,69774863

6 SAO JOSE DOS CAMPOS 27.937.817.393 629.921 474.006.040 2,51996358

7 BARUERI 24.771.472.832 240.749 828.317.802 2,18109243

8 JUNDIAI 23.334.039.262 370.126 383.994.647 2,03486803

9 SOROCABA 16.382.360.878 586.625 476.854.927 1,52489284

10 RIBEIRAO PRETO 14.229.561.967 604.682 541.044.160 1,40665415

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - Equipe DIPAM

Ranking do Índice de Participação do Município 2015
2015 MUNICÍPIO VA POPULAÇÃO REC PROPRIA IPM

1 SAO PAULO 188.474.055.820 11.253.503 22.046.256.215 21,3205954

2 GUARULHOS 37.853.407.637 1.221.979 928.358.748 3,51581015

3 PAULINIA 38.117.677.462 82.146 116.361.539 2,95382964

4 SAO BERNARDO DO CAMPO 27.336.873.025 765.463 810.498.694 2,71449923

5 CAMPINAS 26.416.132.147 1.080.113 1.408.669.784 2,64054303

6 SAO JOSE DOS CAMPOS 29.907.797.170 629.921 493.340.766 2,58008204

7 BARUERI 23.978.243.271 240.749 913.973.683 2,13249803

8 JUNDIAI 21.334.628.043 370.126 414.539.159 1,95717747

9 SOROCABA 16.497.631.255 586.625 513.429.924 1,56190409

10 RIBEIRAO PRETO 15.017.527.052 604.682 592.767.065 1,43786577

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - Equipe DIPAM

Ranking do Índice de Participação do Município 2016
2016 MUNICÍPIO VA POPULAÇÃO REC PROPRIA IPM

1 SAO PAULO 189.423.303.844 11.253.503 22.375.143.212 20,7750262

2 GUARULHOS 38.665.758.915 1.221.979 956.497.570 3,47453537

3 PAULINIA 37.484.989.321 82.146 115.922.753 2,98175748

4 CAMPINAS 28.673.015.346 1.080.113 1.478.594.704 2,65774435

5 SAO JOSE DOS CAMPOS 29.781.592.447 629.921 511.457.919 2,59221326

6 SAO BERNARDO DO CAMPO 25.496.586.476 765.463 856.393.849 2,40842922

7 BARUERI 25.257.769.722 240.749 1.000.033.773 2,10550142

8 JUNDIAI 23.162.164.103 370.126 438.527.202 1,90283791

9 SOROCABA 16.610.762.884 586.625 506.056.021 1,53358602

10 RIBEIRAO PRETO 15.391.937.730 604.682 635.128.082 1,45503856

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fonte: Secretaria da Fazenda de Guarulhos - Equipe DIPAM
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BALANÇA COMERCIAL - GUARULHOS

Ao analisarmos a balança comercial de Guarulhos nos últimos 6 anos notamos uma forte queda 
nos resultados, tanto na exportação, que em 2012 apresentava 2,9 bilhões de dólares e hoje - até 
agosto - 1,3 bilhões, números que projetam a possibilidade de chegarmos ao final do ano a 1,9 
bilhões de dólares, quanto na importação, que em 2012 atingiu 2,6 bilhões e hoje já está em 1,35 
bilhões, gerando a expectativa de chegarmos ao final do ano com 2,0 bilhões de dólares.

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos

 Ano  Exportação  Importação Cor. Comércio Saldo BC

2012 2.924.117.156 2.575.177.825 5.499.294.981 348.939.331

2013 2.622.032.131 3.011.735.601 5.633.767.732 -389.703.470

2014 2.655.960.857 2.745.123.449 5.401.084.306 -89.162.592

2015 1.760.781.250 2.212.482.940 3.973.264.190 -451.701.690

2016 1.538.805.683 1.799.953.405 3.338.759.088 -261.147.722

2017* 1.254.302.309 1.354.067.047 2.608.369.356 -99.764.738

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

Quando comparamos os resultados dos anos de 2016 e 2017, de janeiro a agosto notamos que 
há uma ligeira redução do saldo da balança comercial (exportação + importação). No ano passado 
o saldo era negativo em 188 milhões de dólares, e hoje o saldo está negativo em 99,7 milhões,
denotando um dinamismo maior das exportações em relação à importação.
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BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)
2017 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC

Janeiro  162.890.856 160.077.508 322.968.364 2.813.348

Fevereiro 133.953.633 141.748.153 275.701.786 -7.794.520

Março    139.861.390 171.405.469 311.266.859 -31.544.079

Abril    157.562.911 142.025.634 299.588.545 15.537.277

Maio     161.467.138 158.872.895 320.340.033 2.594.243

Junho    154.227.550 185.296.905 339.524.455 -31.069.355

Julho    173.294.696 182.737.817 356.032.513 -9.443.121

Agosto   171.044.135 211.902.666 382.946.801 -40.858.531

Total* 1.254.302.309 1.354.067.047 2.608.369.356 -99.764.738

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

2017 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC
      Janeiro 162.890.856 160.077.508 322.968.364 2.813.348
Fevereiro 133.953.633 141.748.153 275.701.786 -7.794.520

      Março 139.861.390 171.405.469 311.266.859 -31.544.079
      Abril    157.562.911 142.025.634 299.588.545 15.537.277
      Maio 161.467.138 158.872.895 320.340.033 2.594.243
      Junho 154.227.550 185.296.905 339.524.455 -31.069.355
      Julho 173.294.696 182.737.817 356.032.513 -9.443.121

      Agosto 171.044.135 211.902.666 382.946.801 -40.858.531
Total* 1.254.302.309 1.354.067.047 2.608.369.356 -99.764.738

* até agosto

* até agosto

2016 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC
      Janeiro 119.207.924 145.486.270 264.694.194 -26.278.346

      Fevereiro 87.122.146 145.146.996 232.269.142 -58.024.850
      Março 109.991.062 157.990.011 267.981.073 -47.998.949
      Abril    127.497.784 129.519.332 257.017.116 -2.021.548
      Maio 136.426.197 158.787.093 295.213.290 -22.360.896
      Junho 140.675.705 150.011.083 290.686.788 -9.335.378
      Julho 138.718.175 142.450.272 281.168.447 -3.732.097

      Agosto 154.539.663 172.953.946 327.493.609 -18.414.283
Total* 1.014.178.656 1.202.345.003 2.216.523.659 -188.166.347

* até agosto

* até agosto

BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)
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* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

2016 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC

Janeiro  119.207.924 145.486.270 264.694.194 -26.278.346

Fevereiro 87.122.146 145.146.996 232.269.142 -58.024.850

Março    109.991.062 157.990.011 267.981.073 -47.998.949

Abril    127.497.784 129.519.332 257.017.116 -2.021.548

Maio     136.426.197 158.787.093 295.213.290 -22.360.896

Junho    140.675.705 150.011.083 290.686.788 -9.335.378

Julho    138.718.175 142.450.272 281.168.447 -3.732.097

Agosto   154.539.663 172.953.946 327.493.609 -18.414.283

Total* 1.014.178.656 1.202.345.003 2.216.523.659 -188.166.347

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)
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BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

2017 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC
      Janeiro 162.890.856 160.077.508 322.968.364 2.813.348
Fevereiro 133.953.633 141.748.153 275.701.786 -7.794.520

      Março 139.861.390 171.405.469 311.266.859 -31.544.079
      Abril    157.562.911 142.025.634 299.588.545 15.537.277
      Maio 161.467.138 158.872.895 320.340.033 2.594.243
      Junho 154.227.550 185.296.905 339.524.455 -31.069.355
      Julho 173.294.696 182.737.817 356.032.513 -9.443.121

      Agosto 171.044.135 211.902.666 382.946.801 -40.858.531
Total* 1.254.302.309 1.354.067.047 2.608.369.356 -99.764.738

* até agosto

* até agosto

2016 Exportação Importação Corrente Com Saldo BC
      Janeiro 119.207.924 145.486.270 264.694.194 -26.278.346

      Fevereiro 87.122.146 145.146.996 232.269.142 -58.024.850
      Março 109.991.062 157.990.011 267.981.073 -47.998.949
      Abril    127.497.784 129.519.332 257.017.116 -2.021.548
      Maio 136.426.197 158.787.093 295.213.290 -22.360.896
      Junho 140.675.705 150.011.083 290.686.788 -9.335.378
      Julho 138.718.175 142.450.272 281.168.447 -3.732.097

      Agosto 154.539.663 172.953.946 327.493.609 -18.414.283
Total* 1.014.178.656 1.202.345.003 2.216.523.659 -188.166.347

* até agosto

* até agosto

BALANÇA COMERCIAL - Guarulhos (jan-ago)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)
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Ao analisarmos a balança comercial sob a ótica do município, devemos relativizar o saldo da balança 
comercial, pois esse resultado tem menor importância para o município quando comparado com 
a nação, pois a entrada de moeda estrangeira – dólar – é importante para que o País possa fazer 
frente à demanda por dólares sem que haja um desequilíbrio neste mercado e consequentemente 
ocorra uma alta desta moeda que poderá, em situações extremas, gerar um efeito inflacionário.

No caso específico de Guarulhos, essa relativização se torna ainda mais importante, pois 58% da 
pauta de importação da cidade referem-se a Bens Intermediários que quase sempre se referem a 
insumos à produção local, conforme podemos observar quando analisamos a pauta de importação 
sob a ótica do Setor de Conta Nacional.
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Principais Produtos Importados (Tipos de Bens) - Guarulhos (jan-ago)

Ranking 2017* Part% 2016* Part% Var%

BENS DE CAPITAL 233.278.504 17,23 223.617.495 18,60 4,32

BENS DE CAPITAL (EXC.EQUIP.DE 
TRANSPORTE USO INDUSTR.) 233.109.429 17,22 223.393.436 18,58 4,35

EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 
DE USO INDUSTRIAL

169.075 0,01 224.059 0,02 -24,54

BENS DE CONSUMO 282.745.383 20,88 261.258.180 21,73 8,22

BENS DE CONSUMO NAO DURAVEIS 266.478.721 19,68 250.901.684 20,87 6,21

BENS DE CONSUMO DURAVEIS 16.266.662 1,20 10.356.496 0,86 57,07

BENS INTERMEDIARIOS 785.917.231 58,04 686.139.516 57,07 14,54

INSUMOS INDUSTRIAIS 687.245.734 50,75 589.528.235 49,03 16,58

PECAS E ACESSORIOS DE 
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

86.944.491 6,42 71.988.235 5,99 20,78

ALIMENTOS E BEBIDAS 
DESTINADOS A INDUSTRIA 11.553.571 0,85 6.964.763 0,58 65,89

BENS DIVERSOS 173.435 0,01 17.658.283 1,47 -99,02

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 52.125.929 3,85 31.329.812 2,61 66,38

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 52.125.929 3,85 31.329.812 2,61 66,38

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

Importação (Setor de Conta Nacional/Tipo de Bens)

 Fonte: MDIC
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Pelo lado da exportação, se desconsiderarmos o item consumo de bordo, que se refere 
especificamente às atividades das aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, 
medicamentos em geral e antibióticos ocupam o primeiro e segundo lugar na pauta de exportação 
da cidade, reiterando a importância do setor farmacêutico, que ainda possui a segunda maior 
média salarial da cidade, perdendo apenas para o setor de transporte aéreo, conforme visto na 
edição anterior deste caderno, configurando-se assim como um dos principais setores da economia 
guarulhense.

Principais Produtos Exportados - Guarulhos (jan-ago)

Ranking  Destino 2017* Part% 2016* Part% Var%

1
Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes 

para embarcações e aeronaves)
631.584.494 50,35 495.927.854 48,90 27,35

2

Medicamentos (exceto os produtos das 
posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos 

por produtos misturados ou não misturados, 
preparados para fins terapêuticos ou 

profilácticos, apresentados em doses (incluindo 
os destinados a serem administrados por via sub

51.265.728 4,09 32.125.065 3,17 59,58

3 Antibióticos 35.568.658 2,84 23.433.047 2,31 51,79

4

Metais preciosos no estado coloidal; compostos 
inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, 

de constituição química definida ou não; 
amálgamas de metais preciosos

34.242.178 2,73 38.376.542 3,78 -10,77

5
Partes reconhecíveis como exclusiva ou 

principalmente destinadas aos motores das 
posições 8407 ou 8408

30.173.604 2,41 23.244.746 2,29 29,81

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)

As exportações por fator agregado de nos oito primeiros meses do ano, segue o mesmo padrão 
identificado nos anos anteriores, com 51% do total se referindo a produtos Industrializados, 45% 
de Operações Especiais (Aeroporto) e apenas 4% de produtos Básicos, 

Exportação por Fator Agregado - Guarulhos (jan-ago)

2017 TOTAL Básicos Semimanufaturados Manufaturados
Industrializados 

S+M
Operações 
Especiais

Janeiro  162.890.856 12.810.696 1.293.256 45.612.490 46.905.746 103.174.414 

Fevereiro 133.953.633 4.988.299 1.855.954 59.568.551 61.424.505 67.540.829 

Março    139.861.390 3.979.187 2.513.397 67.700.253 70.213.650 65.668.553 

Abril    157.562.911 5.427.436 2.143.684 65.867.567 68.011.251 84.124.224 

Maio     161.467.138 7.554.559 2.983.056 75.913.118 78.896.174 75.016.405 

Junho    154.227.550 7.153.020 2.187.162 71.145.815 73.332.977 73.741.553 

Julho    173.294.696 5.551.730 2.328.514 68.300.549 70.629.063 97.113.903 

Agosto   171.044.135 5.353.308 3.470.796 95.905.921 99.376.717 66.314.110 

Total*  1.254.302.309 52.818.235 18.775.819 550.014.264 568.790.083 632.693.991 

* até agosto Fonte: MDIC (valores em US$ FOB)
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Exportação por Fator Agregado - Guarulhos (jan-ago)

 Fonte: MDIC

Analisando todo o movimento da balança comercial da cidade, não notamos nenhuma alteração em 
relação ao que vem ocorrendo nos últimos três anos, a única observação importante é que no ano 
de 2017 ocorre uma inflexão na corrente de comércio, que nos anos de 2015 e 2016 apresentava 
uma forte retração em relação aos anos anteriores, e agora passa para uma curva ascendente, 
demonstrando os reflexos positivos do aumento da atividade econômica, já apontados em diversos 
indicadores macroeconômicos do País.

Espera-se para os próximos anos, se mantida o atual ritmo de recuperação da economia brasileira, 
que nossa corrente de comércio – importação + importação – retorne ao patamar verificado nos 
anos de 2012 a 2014, acima de 5 bilhões de dólares.
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MERCADO DE TRABALHO - GUARULHOS

As tabelas e gráficos a seguir foram elaborados com base nos dados da RAIS 2015 e do CAGED 
2016 e 2017 (janeiro a agosto). Esses números mostram uma continuidade na queda do emprego 
formal na cidade de Guarulhos, que iniciou o ano de 2017 com 329.604 empregos formais e ao 
final de agosto apresentava 327.801, o que representa uma queda de 0,55%, portanto muito 
próximo da estabilidade. Dentre os três principais setores da economia guarulhense, o setor de 
serviços segue sendo o maior empregador da cidade com 125.466 postos de trabalho, a indústria 
de transformação com 89.350 é o segundo maior empregador, seguido do comércio com 72.911.

Evolução do Emprego Formal - Guarulhos

IBGE Setor
Ano

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
Var% 

2015/2016
Var% 

2016/2017

Serviços 117.356 118.460 125.494 134.454 129.574 126.283 125.466 -2,54% -0,65%

Indústria de 
Transformação

113.381 108.445 107.785 102.996 94.230 89.787 89.350 -4,72% -0,49%

Comércio 68.378 70.673 73.231 75.676 75.446 72.855 72.911 -3,43% 0,08%

Administração 
Pública

21.766 22.455 24.016 25.110 24.608 24.355 24.020 -1,03% -1,38%

Construção Civil 10.372 10.342 16.151 11.386 10.700 9.310 9.274 -12,99% -0,39%

Servicos industriais 
de utilidade pública

6.797 6.785 6.958 7.095 6.391 6.236 6.039 -2,43% -3,16%

Extrativa mineral 693 630 657 581 575 579 540 0,70% -6,74%

Agropecuária, 
extração vegetal, 

caça e pesca
103 117 117 119 236 199 201 -15,68% 1,01%

Total 338.846 337.907 354.409 357.417 341.760 329.604 327.801 -3,56% -0,55%

* RAIS 2015 + CAGED 2016  Fonte: RAIS/CAGED - MTE

** RAIS 2015 + CAGED 2016 + CAGED 2017

Evolução do Emprego Formal - Guarulhos
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GUARULHOS E A REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP)

Apesar da queda de 1.803 postos de trabalho representar apenas 0,55% de queda no emprego 
formal, o mais preocupante é que isso mostra um descompasso entre a cidade de Guarulhos e a 
Região Metropolitana de São Paulo, que já apresenta um saldo positivo de 3.043 empregos no 
mesmo período.

O setor de serviços foi o único a apresentar aumento relevante nos postos de trabalho, tanto em 
Guarulhos quanto na RMSP, o que demonstra a força e o dinamismo deste setor, que foi um dos 
últimos a ser afetado pela atual crise econômica e o primeiro a apresentar números consistentes 
de recuperação.

RMSP - Evolução do Emprego Formal (jan-ago/2017)

IBGE Setor
Competência Declarada

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Total

Extrativa mineral -52 -108 -65 -60 -63 -57 14 -9 -400

Indústria de 
transformação

1703 -983 -4062 -884 33 -1511 944 -357 -5117

Serviços Industr de 
Utilidade Pública

-23 43 243 159 -235 -14 27 -168 32

Construção Civil 95 -3245 -3035 -442 -2854 -4167 55 -740 -14333

Comércio -8581 -3294 -6197 695 459 -70 4814 4484 -7690

Servicos -1635 8361 -1783 5344 2080 1764 6371 8974 29476

Administração Pública -508 98 657 343 222 187 -35 -249 715

Agropecuária, extr 
vegetal, caça e pesca

-35 -13 168 87 198 98 -59 -84 360

Total -9.036 859 -14.074 5.242 -160 -3.770 12.131 11.851 3.043

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65



38

GUARULHOS E OS DEMAIS MUNICÍPIOS

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo apenas Guarujá, Osasco, Santos e Itapevi 
eliminaram mais postos de trabalho do que Guarulhos. Na outra ponta, os municípios de São Paulo, 
Franca, Bebedouro, Matão e Pontal foram os que mais geraram postos de trabalho no período, 
juntos essa soma atinge 26.198 vagas, ou 16% do total das vagas geradas no Estado no período, 
que foi de 163.417.

MUNICIPIO 
- SP

EXTR 
MINERAL

IND 
TRANSF

SERV IND 
UT PUB

CONSTR 
CIVIL

COMERCIO SERVICOS
ADM 

PUBLICA
AGROPECUARIA TOTAL

Guaruja 1 -199 -198 -136 -498 -1.546 -16 25 -2.372

Osasco -164 -724 -12 -68 -1.308 -523 622 4 -2.173

Santos -80 -346 -31 -1.453 -538 616 -233 95 -1.970

Itapevi 0 218 17 -196 -927 -955 0 16 -1.827

Guarulhos -39 -437 -197 -36 56 -817 -335 2 -1.803

Jundiai -5 -1.296 33 15 -399 154 81 17 -1.400

Ubatuba 0 -26 5 20 -539 -760 0 -14 -1.314

Cajamar -15 75 -1 -67 -369 -962 0 33 -1.306

Ribeirao Branco 1 -14 1 6 7 35 40 -1.348 -1.272

Praia Grande 0 11 -4 -289 -477 -214 -154 0 -1.127

* de jan à ago/2017 Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65

Total

MUNICIPIO - SP
EXTR 

MINERAL
IND 

TRANSF
SERV IND 

UT PUB
CONSTR 

CIVIL
COMERCIO SERVICOS

ADM 
PUBLICA

AGROPECUARIA TOTAL

Birigui 0 1.113 5 -195 479 514 -20 38 1.934

Pirassununga 0 445 0 41 40 88 0 1.375 1.989

Colombia -1 -32 0 5 14 46 -2 1.999 2.029

Sao Jose do Rio 
Pardo

1 -6 -1 340 -67 98 10 1.988 2.363

Sao Jose do Rio 
Preto

0 122 10 -169 -175 2.943 103 -51 2.783

Pontal 0 1.553 0 -5 -50 114 324 1.135 3.071

Matao 0 417 7 -42 -83 315 94 2.986 3.694

Bebedouro 0 -245 3 16 -78 238 0 5.220 5.154

Franca -1 4.129 -8 356 19 821 -66 46 5.296

Sao Paulo -63 -2.146 -193 -12.330 -3.874 27.412 -251 428 8.983

* de jan à ago/2017  Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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EMPREGO POR FAIXA ETÁRIA

Em relação à geração de empregos por faixa etária, a tendência observada na 2ª edição do Caderno 
Econômico de Guarulhos permanece, entre janeiro e agosto deste ano foram gerados 3.259 
empregos formais na faixa etária entre 17 e 24 anos, em contrapartida, foram eliminados 5.062 
postos de trabalho nas faixas etárias acima de 25 anos, sendo que a maior concentração ocorreu 
na faixa etária de 40 a 64 anos com a perda de 3.217 postos de trabalho, o que acentua ainda mais 
o problema social do desemprego, pois é nessa faixa etária que se encontra a maioria das pessoas
que são responsáveis pela maior parte da renda familiar, sendo em muitos casos a única fonte de
renda familiar.

Evolução do Emprego por Faixa Etária - Guarulhos

Faixa Etária
Competência Declarada

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Total

Até 17 233 60 116 118 86 31 70 220 897

18 a 24 -78 153 225 468 300 316 332 862 2.362

25 a 29 -260 -66 -120 88 54 -130 -41 116 -509

30 a 39 -152 22 -148 60 -132 -367 -172 145 -970

40 a 49 -181 9 -50 -72 -100 -330 -245 85 -1030

50 a 64 -226 -229 -256 -318 -206 -453 -304 -49 -2187

65 ou mais -38 -44 -57 -23 -57 -57 -53 -29 -366

Total -702 -95 -290 321 -55 -990 -413 1.350 -1803

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65

Saldo do Emprego por faixa Etária* - Guarulhos

897
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* de jan à ago/2017 Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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EMPREGO POR FAIXA SALARIAL

Outra tendência observada na edição anterior e que se confirma nesta edição é a geração de 
empregos nas faixas salariais mais baixas em detrimento da perda de postos de trabalho nas faixas 
superiores. De janeiro a agosto de 2017 foram gerados 4.648 empregos nas faixas salariais que vai 
de 0,5 a 1,5 salários mínimos, ante uma perda de 5.622 vagas nas faixas salariais superiores, que 
vai de 1,51 a 20 salários mínimos.

FAIXA SALARIAL* GUARULHOS

Faixa Sal Mensal
Competência Declarada

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Total

Até 0.50 Sal. Min -11 9 41 8 8 -40 34 54 103

0.51 a 1.0 326 -179 -4 86 -151 -83 -16 557 536

1.01 a 1.5 29 721 374 380 941 358 260 946 4.009

1.51 a 2.0 -587 3 -90 114 -123 -319 -242 134 -1.110

2.01 a 3.0 -200 -152 -256 -63 -376 -463 -163 -135 -1.808

3.01 a 4.0 -85 -175 -89 -107 -145 -184 -136 -88 -1.009

4.01 a 5.0 -37 -43 -51 20 -19 -97 -32 -30 -289

5.01 a 7.0 -92 -104 -75 -64 -77 -62 -32 -42 -548

7.01 a 10.0 -29 -73 -79 -23 -52 -40 -34 -58 -388

10.01 a 15.0 2 -72 -38 -23 -47 -41 -45 -27 -291

15.01 a 20.0 -6 -31 -14 -11 -15 -10 -3 -12 -102

Mais de 20.0 -8 -27 -11 -12 -3 -8 -5 -3 -77

{ñ class} -4 28 2 16 4 -1 1 54 100

Total -702 -95 -290 321 -55 -990 -413 1.350 -874

* Apenas CAGED Estatístico  Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65

Variação do Emprego Formal por Faixa Salarial (jan a ago/2017)
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Gênero e Mercado de Trabalho

Ao analisar o mercado de trabalho em relação ao gênero notamos que a totalidade das perdas 
de vagas no município de Guarulhos ocorre naquelas ocupadas pelo sexo feminino, onde foram 
perdidos 1.803 postos de trabalho, por outro lado, para o gênero masculino, houve o período de 
janeiro a agosto de 2017 apresentou um saldo positivo de 4 vagas. Portanto tivemos no período 
uma forte concentração da perda de postos de trabalho no sexo feminino e uma estabilidade no 
mercado de trabalho para os homens.

Variação do Emprego Formal por Gênero

Sexo
Competência Declarada

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Total

Masculino -282 -530 113 523 59 -629 230 520 4

Feminino -420 -402 -536 -160 -109 -385 -639 844 -1.807

Total -702 -932 -423 363 -50 -1.014 -409 1.364 -1.803

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O índice de inflação oficial, IPCA, calculado pelo IBGE, para os últimos 12 
meses encontra-se em 2,53%, abaixo do piso da meta de inflação – 3% - estabelecida 
pelo Banco Central do Brasil para 2017, o que nunca aconteceu desde que o país 
adotou o Regime de Metas de Inflação em junho de 1999. A meta da taxa SELIC, já se 
encontra em 8,25% e com perspectiva de queda para os próximos meses, a produção 
industrial voltou a crescer durante este ano 1,5% de janeiro a agosto de 2017, a taxa 
de desemprego medida pela PNAD contínua do IBGE iniciou uma trajetória de queda 
e encontra-se 12,6% e as exportações voltaram a crescer.

Apesar de todos esses indicadores econômicos apontarem para uma 
recuperação econômica, ao elaborarmos a 3ª edição do Caderno Econômico de 
Guarulhos podemos notar que, os dados desagregados para o município de Guarulhos 
ainda não refletem essa recuperação de forma consistente, principalmente nos dados 
do mercado de trabalho, cujo impacto é mais sentido pelos extratos mais carentes da 
nossa sociedade.

Quando finalizamos o ano de 2016, a expectativa dos agentes econômicos 
era de que teríamos em 2017 um ano tranquilo e de plena recuperação econômica, 
deixando para trás o período recessivo do biênio 2015/16 e seguiríamos rumo a um 
período de estabilidade política e de crescimento econômico. No entanto, para longe 
de um mar de tranquilidade, o cenário político apimentado pela delação premiada dos 
irmãos Batista e a consequente inclusão do Presidente da República entre os possíveis 
investigados, transformou as expectativas econômicas mais otimistas em meras 
tendências à estagnação. Desde então, apesar de não ter acontecido a catástrofe 
preconizada pelos mais pessimistas, nossos indicadores econômicos passaram a 
patinar em índices bem abaixo daqueles esperados pelos agentes econômicos.

Neste momento, diante da incerteza econômica, gerada pela atuação da nossa 
classe política, pouco podemos projetar para o ano de 2018. Esperar em pleno ano 
eleitoral, por uma recuperação econômica talvez seja otimista demais, esperar pelo 
caos econômico oriundo de um cenário político imprevisível e quem sabe explosivo 
para 2018, talvez seja pessimista demais, no entanto, ser otimista ou pessimista 
diante do atual ambiente político brasileiro, pode ser o mais realista.

Em suma, do ponto de vista econômico, estamos novamente ensaiando uma 
recuperação lenta e gradual; do ponto de vista político, e que impacta fortemente as 
decisões dos agentes econômicos, estamos diante do imponderável.
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 Elaboração

Prefeitura de Guarulhos

Secretaria de Desenvolvimento Cientifico, Econômico, Tecnológico e de Inovação

Departamento de Relações Econômicas

Divisão Técnica de Relações Econômicas

Colaboração

Departamento de Ciência e Tecnologia

Departamento de Turismo

Departamento de Assuntos Aeroportuários

Secretaria da Fazenda de Guarulhos

Equipe DIPAM

Maria Lucia Mendes Faial

Apoio

Centro das Indústrias de São Paulo (CIESP – Guarulhos)

Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC)

Associação Comercial de Guarulhos (ACE)

Associação do Polo Empresarial de Guarulhos (APEG)

Agência de Desenvolvimento e Inovação – (AGENDE Guarulhos)

Sebrae Guarulhos
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