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“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 desse ciclo. A economia 

já aponta para uma recuperação significativa, inclusive, 

há indícios de que neste ano a mudança de atitude 

impacte muito mais no mercado de trabalho. Espera-se 

que os efeitos desse progresso atinjam todos os setores 

econômicos, 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, aproximadamente 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.

Além disso, em 2017, foram abertas 9.634 empresas, sendo que neste total há 

8.417 munícipes que se tornaram 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
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O COMÉRCIO EXTERIOR EM GUARULHOS E A 
RETOMADA DA ECONOMIA.
Estamos na 4ª edição do Caderno Econômico de Guarulhos, publicação 
que nasceu em 2017 e que deve seguir a partir de agora com uma 
periodicidade semestral, apresentando os principais dados econômicos 
da cidade com uma leitura técnica voltada a auxiliar empresários e 
investidores em sua tomada de decisão, além de tornar pública a realidade 
econômica do Município para a população em geral. Todas as edições do 
Caderno podem ser encontradas na página da SDCETI no website da 
Prefeitura de Guarulhos.

 A leitura dos dados de 2017, em especial os dados do comércio exterior, 
sinalizam um cenário de retomada da economia guarulhense. Embora 

nossa balança comercial siga negativa, o fato de nossas importações consistirem em grande parte em 
insumos para a produção leva a uma leitura positiva do aumento da corrente de comercio, que é a soma do 
total de exportações e importações. O comércio exterior é uma vocação da cidade de Guarulhos, que conta 
com o maior aeroporto da América do Sul, e que merece uma atenção especial dos nossos empresários e da 
Prefeitura de Guarulhos, e temos trabalhado com foco sob a liderança do Prefeito Guti. 

Em Março de 2017 Guarulhos recebeu o 5º SP Export – Programa Paulista de Apoio às Exportações, 
coordenado pela Investe São Paulo e criado pela SDECTI do Governo do Estado de São Paulo, pasta liderada 
à época pelo então Vice-Governador e atual Governador do Estado Márcio França. O evento trouxe à 
cidade um Seminário de Capacitação, com palestras e painéis com instruções para ajudar as empresas a 
exportar, além do Poupatempo do Exportador, que concentrou no espaço do Adamastor o atendimento de 
diversos órgãos e empresas ligados ao processo de exportação, em áreas como “Adequação de Produto”, 
“Capacitação”, “Financiamento” e “Inteligência Comercial”. 

O Seminário de Capacitação contou com a participação de 243 pessoas e 63 empresas nas atividades e o 
Poupatempo do Exportador atendeu a um público ainda maior, sendo importante destacar que muitos dos 
serviços ali presentes – como o apoio do IPT na área de adequação de produtos – são oferecidos em caráter 
permanente aos interessados que busquem a instituição. Caso você precise de orientações sobre como ter 
acesso a estes serviços e como habilitar sua empresa para o comércio exterior, a equipe da SDCETI está à 
disposição.

Em Novembro a Prefeitura realizou a 7ª edição do evento anual de divulgação da cultura exportadora 
GUARUEX. Ele reuniu cerca de 120 empresários no Hotel Mônaco para participar de palestras e painéis 
sobre temas vinculados à exportação. O evento deve ter sua 8ª edição no segundo semestre deste ano, e 
contamos com a presença de um público ainda maior, uma vez que das mais de 50.000 empresas existentes 
no Município apenas 426 atuam com exportação e 637 com importação, conforme dados do MDIC. Isso 
mostra que o comércio exterior tem muito espaço para crescer no contexto do Município de Guarulhos e é 
uma das missões da SDCETI auxiliar os empresários da nossa cidade nesse esforço.

A economia de Guarulhos está voltando a respirar e isso sinaliza muito trabalho pela frente para que 
possamos realizar o potencial de nossa cidade. A melhoria no ambiente econômico caminha de mãos dadas 
com a melhoria nos demais indicadores da cidade, e vamos nos esforçar enquanto Poder Público para fazer 
nossa parte na criação de um bom ambiente de negócios. 2018 será um ano decisivo no contexto político 
conturbado do Brasil, e parte do nosso futuro econômico está vinculado à decisão que será tomada nas 
urnas em Outubro. 

Se informe sobre os candidatos e suas propostas, avalie com visão crítica e vote de forma responsável – 
pois você, eu, nós seremos responsáveis pelo rumo que nosso país irá tomar. A “Política” não é um espaço só 
de “Políticos”, a “Política” é o espaço de todos. Participe!

Rodrigo Barros
Secretário

Secretaria de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação
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A REVOLUÇÃO DO EMPREGO
No Caderno Econômico fica evidente que a economia está 
esforçando-se para sustentar o crescimento contínuo. Neste 
ritmo mediano o crescimento na geração de emprego é ainda 
moderado e cauteloso, mas será visível nos próximos meses.

Recebo questionamentos sobre a situação política e econômica 
do município que faz parte de um cenário nacional, as maiores 
dúvidas são:

1º - A crise atual foi a causadora do aumento das taxas de 
desemprego?

2º - Por que a empregabilidade não aumentou no mesmo ritmo do 
crescimento econômico?

A crise política/econômica afeta Guarulhos e o Brasil e gera dificuldades e obstáculos para todos 
os setores além dos grandes e difíceis desafios que já enfrentamos. Em termos de formação 
convivemos com profissionais de baixa qualificação e com sucateamento de profissões e assim, 
não podemos rotular a crise como a única culpada pelo desemprego.

Reciclar! Este é um conceito do século. Nós somos o país da reciclagem do alumínio, temos 
que ser o país da reciclagem humana. Uma parcela significativa do quadro de profissionais é 
de baixa qualificação,  que não evoluíram como os profissionais de outros países. Precisamos 
de planejamento a longo prazo e ações a curto prazo. Reflita: a indústria não contrata ou o 
mercado não oferece profissionais competitivos?

Um emprego deve ser encarado como uma profissão que necessita de investimento na formação 
e qualificação durante toda a vida. Pensar desde a formação básica, através de formação 
concreta e empreendedora que tornará nossos jovens versáteis, flexíveis e adaptados às 
mudanças que o mercado exigir.

Ouço que a revolução industrial foi e a indústria 4.0 será responsável pelo desemprego. Não. 
Elas são consequência de uma realidade da nossa evolução. Precisamos aceitar e nos preparar 
para não sermos engolidos por este processo que não tem mais volta. É leviano dizer que 
todos os postos de trabalhos das próximas décadas serão na área de TI, mas a formação de 
nossos jovens precisa ser repensada. No Vale do Silício temos centros de formação para o 
desenvolvimento de drones, finanças com criptomoedas ou engenharia mecânica com carros 
autônomos.

É necessário pensar em como formar um jovem com a capacidade de ser aproveitado em uma 
sociedade que evolui rapidamente, onde um emprego de hoje pode não existir amanhã e o 
emprego de amanhã pode ainda nem existir hoje.  Aqui no Brasil o SENAI de São Caetano já 
tem pós-graduação em Indústria 4.0, assim como outras escolas do Sistema possuem outros 
cursos de pós-graduação, e há também escolas como a CyberSecurity, que oferece cursos 
em integração e protocolo de comunicação. Isso significa que já são milhares de alunos se 
preparando.

Então, fazendo um paralelo com a comparação e reflexão dos tipos e qualidade de empregos 
do século passado para este, podemos acreditar e devemos trabalhar para que os profissionais 
estejam melhor preparados para esta revolução que também deverá levar décadas para se 
consolidar.

Maurício Colin
Diretor
CIESP
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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

Neste momento em que chegamos a quarta edição do Caderno 

Econômico de Guarulhos, podemos comemorar o fato de que após quase 

três anos em que os dados econômicos da cidade indicavam momentos 

difíceis - para a população com queda no nível de emprego; para as 

empresas com a queda na demanda, demissões e até o fechamento de 

empresas; e também para o poder público com queda na arrecadação - 

finalmente parece que este período está sendo superado, conforme nos 

mostram os dados relativos a balança comercial e emprego formal da 

cidade divulgados recentemente pelos ministérios do Trabalho (MTb) e da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), conforme veremos nas 

próximas páginas.

Este caderno contempla informações sobre a balança comercial do 

município, com ênfase nos anos de 2016, 2017 e no primeiro trimestre de 

2018 divulgados pelo MDIC, que em conjunto com os dados do mercado 

de trabalho formal divulgados pelo MTb, que também estão atualizados 

até o mês de março de 2018 o que permite traçar um panorama do atual 

cenário econômico da cidade.

O presente trabalho vem enriquecido com um levantamento sobre 

a movimentação do aeroporto e também pelo levantamento das marcas 

e patentes registradas na cidade, além de uma análise elaborada pelo 

Diretor Titular do CIESP Guarulhos Maurício Colin



7

COMÉRCIO EXTERIOR – GUARULHOS

Toda a análise do comércio exterior da cidade de Guarulhos está baseada nos dados 

relativos à balança comercial dos municípios, disponibilizados pelo Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços – MDIC (último dado disponível 1º trimestre de 2018).

A atual crise econômica, que afeta a economia brasileira desde meados de 2014, 

impactou fortemente a economia brasileira e consequentemente as grandes cidades do 

país. Apenas em 2017 os sinais de superação se tornaram mais evidentes,

Em situações como esta, de crise localizada em uma determinada região ou país, 

uma das alternativas apontadas pela ciência econômica para sua superação é a integração 

através do comércio internacional, o qual geralmente apresenta um maior dinamismo e 

uma maior tendência ao crescimento contínuo.

O comércio exterior da cidade de Guarulhos foi impactado negativamente pela crise 

econômica nos anos de 2014 a 2016. As atividades aeroportuárias e industriais da cidade 

estão entre as mais afetadas, conforme nos mostram os dados da balança comercial 

da cidade que veremos a seguir. A partir de 2017, no entanto, podemos observar uma 

consistente recuperação neste setor.

BALANÇA COMERCIAL

No período 2014 a 2016, identificado como o auge da atual crise econômica brasileira, 

Guarulhos apresentou uma queda de 42,07% em suas exportações, e de 34.43% nas 

importações, sendo que em 2017 as exportações aumentaram em 24,23% e as importações 

em 22,47%, denotando assim uma forte recuperação no setor. Se considerarmos o baixo 

dinamismo apresentado na economia brasileira no ano de 2017, com os indicadores 

econômicos ainda oscilantes, podemos considerar que o setor externo vem contribuindo 

fortemente para a nossa recuperação econômica.

Ao analisarmos o gráfico da balança comercial da cidade notamos que no período 

pré-crise a corrente de comércio oscilava num patamar entre 5 e 6 bilhões de US$ FOB. 

No período de crise caímos para o patamar entre 3 e 4 bilhões e em 2017 já estamos na 

faixa entre 4 e 5 bilhões de US$ FOB.

Historicamente, desde 2009, exceção feita a 2012, o saldo da balança comercial de 

Guarulhos vem sendo negativo, o que para a cidade não é um problema grave, pois quando 

observamos a pauta de exportação, grande parte dos produtos importados são insumos 

à produção local. O aumento das importações, portanto, quase sempre refletirá num 

aumento da produção industrial da cidade.
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Saldo Corr Comércio
US$ FOB (A) Var% US$ FOB (B) Var% US$ FOB (A)-(B) US$ FOB (A)+(B)

2012 2.924.117.156   7,68 2.575.177.825   -7,27 348.939.331 5.499.294.981        
2013 2.622.032.131   -10,33 3.011.735.601   16,95 -389.703.470 5.633.767.732        
2014 2.655.960.857   1,29 2.745.123.449   -8,85 -89.162.592 5.401.084.306        
2015 1.760.781.250   -33,70 2.212.482.940   -19,40 -451.701.690 3.973.264.190        
2016 1.538.805.683   -12,61 1.799.953.405   -18,65 -261.147.722 3.338.759.088        
2017 1.911.706.494   24,23 2.204.321.283   22,47 -292.614.789 4.116.027.777        

Fonte: MDIC

Exportação Importação
Ano

Evolução da Balança Comercial de Guarulhos

                     Valores em Milhões de US$ FOB     Fonte: MDIC

EXPORTAÇÕES

O principal destino das exportações da cidade de Guarulhos continua sendo a 

Provisão de Navios e Aeronaves, representado pelos itens consumidos nas viagens 

internacionais (consumo de bordo e combustível para aeronaves). Esse fato corrobora a 

força e a importância da presença do Aeroporto Internacional para a economia da cidade, 

fato este que será detalhado quando analisarmos o mercado de trabalho formal.
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Estados Unidos, Argentina e Alemanha seguem sendo os três principais países 

aos quais se destinam as exportações da cidade, representando juntos 24,64% do total 

exportado. Dentre os 10 maiores destinos de exportação vale destacar o forte crescimento 

proporcional - 111,9% em 2017 - nas exportações realizadas para a Colômbia, país que vem 

experimentando um forte crescimento econômico nos últimos tempos, 4,8% em média nos 

últimos cinco anos, segundo o relatório do Banco de La República - Colombia.  Diante deste 

cenário de baixo dinamismo na economia brasileira e forte crescimento de um país vizinho 

e importante parceiro comercial, pode ser conveniente ao empresário guarulhense avaliar 

a possibilidade de prospecção neste mercado consumidor

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

1 PROVISAO DE NAVIOS E AERONAVES 729.270.695   38,15 534.801.257   34,75 36,36
2 ESTADOS UNIDOS 213.359.302   11,16 169.536.426   11,02 25,85
3 ARGENTINA 160.498.244   8,40 121.245.445   7,88 32,37
4 ALEMANHA 97.081.251     5,08 115.133.917   7,48 -15,68
5 BELGICA 63.116.694     3,30 48.290.642     3,14 30,70
6 COLOMBIA 60.825.139     3,18 28.704.829     1,87 111,90
7 CANADA 60.051.991     3,14 48.760.962     3,17 23,16
8 CHILE 48.901.172     2,56 47.218.189     3,07 3,56
9 MEXICO 40.334.861     2,11 34.295.913     2,23 17,61

10 PARAGUAI 38.099.387     1,99 33.444.277     2,17 13,92
Fonte: MDIC

2017 2016
Principais Destinos das Exportações - Guarulhos

Ranking Destinos
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Apesar de ter um peso importante para o comércio exterior da cidade de Guarulhos, 

a participação do aeroporto nas exportações da cidade vem perdendo fôlego nos últimos 

anos. Em 2012 a Provisão de Navios e Aeronaves possuía uma participação de 52,71% do 

total das exportações, em 2017 esse número caiu para 38,15%, tendo chegado a 34,73% 

em 2016. Esses números são reflexos da queda no número de pousos e decolagens 

no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, bem como da queda do número 

de passageiros transportados, conforme veremos no capítulo que trata dos assuntos 

aeroportuários.

Ano Base US$ FOB Part % Ano Base/Anterior
2017 729.270.695 38,15 36,36
2016 534.801.257 34,73 -23,62
2015 700.208.245 39,77 -46,00
2014 1.296.655.795 48,81 2,72
2013 1.262.320.321 48,17 -18,10
2012 1.541.248.987 52,71 -

Fonte: MDIC

Evolução da Participação das Aeronaves como
Destinos das Exportações - Guarulhos

(Provisão de Navios e Aeronaves)

 

      Fonte: MDIC
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Ao analisarmos as exportações de Guarulhos sob a ótica do fator agregado, fica 

nítida a importância tanto do aeroporto, fortemente representado pelo item “Operações 

Especiais”, como do setor industrial, representado pelo item “Industrializados”. A 

trajetória de ambos é semelhante, apresentando uma forte queda no perído 2012-2017, 

sendo que ao final deste período ocorre uma inversão da tendência.

TOTAL Básicos Semimanufaturados Manufaturados Industrializados Operações Especiais
US$ FOB US$ FOB US$ FOB (A) US$ FOB (B) US$ FOB (A)+(B) US$ FOB

2012 2.924.117.156   91.820.796  87.004.708                   1.156.695.977       1.243.700.685        1.588.595.675                
2013 2.622.032.131   60.749.908  76.871.955                   926.642.330           1.003.514.285        1.557.767.938                
2014 2.655.960.857   54.480.274  55.894.899                   831.288.191           887.183.090           1.714.297.493                
2015 1.760.781.250   46.447.838  33.519.859                   702.094.342           735.614.201           978.719.211                    
2016 1.538.805.683   54.941.152  31.632.946                   725.799.838           757.432.784           726.431.747                    
2017 1.911.706.494   79.817.788  30.059.146                   849.257.774           879.316.920           952.571.786                    

Fonte: MDIC

Evolução das Exportações por Fator Agregado - Guarulhos (2012-2017)

ANO

    Fonte: MDIC
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Na tabela abaixo em que destacamos os principais produtos exportados pela cidade 

de Guarulhos, fica nítida a importância da indústria farmoquímica no comércio exterior. 

Entre os 10 melhores posiocionados no ranking há quatro itens pertencentes a esse 

segmento econômico: medicamentos, metais preciosos no estado coloidal, antibióticos 

e preparações e artigos farmacêuticos, que juntos representam significativos 10,69% da 

pauta.

Mais adiante veremos que este setor possuí uma participação importante na geração 

de renda na cidade, com o segundo maior salário médio entre os segmentos analisados. 

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

1 9998
Consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes para
embarcações e aeronaves)

950.134.523   49,70 725.107.798   47,12 31,03

2 3004

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

65.537.683     3,43 62.229.178     4,04 5,32

3 2843

Metais preciosos no estado coloidal; compostos
inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de
constituição química definida ou não; amálgamas de
metais preciosos

53.082.422     2,78 60.217.924     3,91 -11,85

4 2941 Antibióticos 46.887.645     2,45 38.517.128     2,50 21,73

5 8504
Transformadores elétricos, conversores elétricos
estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de
reactância e de auto-indução

45.532.379     2,38 27.834.432     1,81 63,58

6 8409
Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos motores das
posições 8407 ou 8408

45.522.786     2,38 32.730.336     2,13 39,08

7 7115
Outras obras de metais preciosos ou de metais
folheados ou chapeados de metais preciosos

39.263.652     2,05 40.123.599     2,61 -2,14

8 3006
Preparações e artigos farmacêuticos indicados na
Nota 4 do presente capítulo

38.817.951     2,03 14.761             -- --

9 1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de
bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau;
hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias,
pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e
produtos semelhantes

36.635.845     1,92 30.162.437     1,96 21,46

10 7204
Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido,
ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em
lingotes

33.738.952     1,76 28.719.419     1,87 17,48

Fonte: MDIC

Principais Produtos Exportados - Guarulhos

Rank Sistema 
Harmonizado

Descrição (SH4)
2017 2016
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As exportações por setores de contas nacionais da cidade de Guarulhos, quando 

comparados os anos de 2016 e 2017, não apresentaram variações importantes, denotando 

assim uma certa estabilidade nos segmentos econômicos exportadores, provavelmente 

oriundo das expectativas dos agentes econômicos em relação as definições do cenário 

político. Os números apresentaram um ligeiro aumento da participação de “Bens 

Intermediários”, queda na participação de “Bens de Capital” e “Bens de Consumo” e o 

maior aumento ficou para o item “Demais Operações”, representado basicamente pelas 

atividades do aeroporto internacional. 

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

BENS DE CAPITAL 301.441.235      15,77 264.011.072      17,16 14,18
       BENS DE CAPITAL (EXC.EQUIP.DE TRANSPORTE USO INDUSTR.) 289.350.546       15,14 252.314.688       16,40 14,68
       EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE USO INDUSTRIAL 12.090.689          0,63 11.696.384          0,76 3,37
BENS DE CONSUMO 134.334.768      7,03 130.623.059      8,49 2,84
       BENS DE CONSUMO NAO DURAVEIS 130.657.167       6,83 127.957.575       8,32 2,11
       BENS DE CONSUMO DURAVEIS 3.677.601            0,19 2.665.484            0,17 37,97
BENS INTERMEDIARIOS 521.788.472      27,29 416.422.591      27,06 25,30
       INSUMOS INDUSTRIAIS 407.170.479       21,30 340.572.507       22,13 19,55
       PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 104.628.928       5,47 74.820.678          4,86 39,84
       ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS A INDÚSTRIA 9.933.315            0,52 1.016.852            0,07 876,87
       BENS DIVERSOS 55.750                 -- 12.554                 -- 344,08
DEMAIS OPERACOES 952.571.786      49,83 726.431.747      47,21 31,13
       DEMAIS OPERACOES 952.571.786       49,83 726.431.747       47,21 31,13

                                                                                       TOTAL DA ÁREA 1.911.706.494 100 1.538.805.683 100 24,23
Fonte: MDIC

2017 2016
Exportação Guarulhos - Setores de Contas Nacionais

Descrição
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Fonte: MDIC

Durante o ano de 2017 houve um aumento das exportações da cidade em todos os 

meses, quando comparado a igual período do ano anterior, demonstrando a consistência 

da recuperação dos setores voltados ao comércio exterior. Esse aumento constante 

refletiu em um crescimento de 24,23% em termos de valor exportado e um aumento de 

7,63% em relação ao quantum (peso).

Var%
US$ FOB Kg US$ FOB Kg 2017/2016

Janeiro  163.018.938       192.286.649      119.207.924       166.671.153      36,75
Fevereiro 133.789.704       126.917.607      87.122.146         100.017.328      53,57
Março    139.504.230       117.449.238      109.991.062       131.865.616      26,83
Abril    157.458.496       152.002.266      127.497.784       152.902.981      23,5
Maio     160.622.010       139.897.435      136.426.197       161.562.117      17,74
Junho    153.725.517       143.857.334      140.675.705       135.910.020      9,28
Julho    172.470.861       175.854.586      138.718.175       130.412.730      24,33
Agosto   170.279.250       132.695.593      154.539.663       151.377.561      10,18
Setembro 164.652.760       149.638.999      136.567.645       124.807.545      20,56
Outubro  187.343.879       154.949.231      127.851.427       117.393.171      46,53
Novembro 148.328.248       119.232.248      130.277.511       111.556.854      13,86
Dezembro 160.512.601       128.965.412      129.930.444       126.363.464      23,54
    Jan/Dez 1.911.706.494   1.733.746.598  1.538.805.683   1.610.840.540  24,23
Fonte: MDIC

2017 (JAN - DEZ) 2016 (JAN - DEZ)
Exportação Guarulhos - Comparativo Mensal

Mês
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IMPORTAÇÕES

Embora o aumento das importações da cidade tenha sido menor que o das exportações, 

ainda assim em 2017 as importações foram 15,31% maiores que as exportações.

Em termos de suas origens, as importações de Guarulhos continuam fortemente 

concentradas em três países: China com 23,96%, Estados Unidos com 18,01% e Alemanha 

com 7,55%. Esses três países, portanto, representam 49,52% do total de importações– 

quase metade das importações da cidade.

Dentre os 10 principais parceiros nas importações de Guarulhos, convém destacar 

o crescimento das importações oriundas da França e do Reino Unido, que aumentaram 

48,81% e 77,18%, respectivamente.

O único parceiro comercial do Mercosul que aparece entre os dez principais na 

importação é a Argentina e, ainda assim, apenas na décima posição, com uma participação 

de apenas 2,25% do total. Há um bom espaço, portanto, para o crescimento das importações 

oriundas do Mercosul, cujas alíquotas de imposto de importação estão zeradas, conforme 

acordo de integração aduaneira.

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

1 CHINA 528.103.027   23,96 418.932.142   23,27 26,06
2 ESTADOS UNIDOS 396.944.409   18,01 348.622.997   19,37 13,86
3 ALEMANHA 166.416.425   7,55 154.772.400   8,60 7,52
4 FRANCA 80.381.193     3,65 54.015.232     3,00 48,81
5 INDIA 75.691.604     3,43 67.862.628     3,77 11,54
6 ITALIA 72.523.809     3,29 56.191.770     3,12 29,06
7 MEXICO 69.887.581     3,17 53.630.543     2,98 30,31
8 REINO UNIDO 68.703.187     3,12 38.775.238     2,15 77,18
9 JAPAO 50.915.078     2,31 38.419.828     2,13 32,52

10 ARGENTINA 49.640.395     2,25 48.460.515     2,69 2,43
Fonte: MDIC

Principais Origens das Importações - Guarulhos

Ranking Origens
2017 2016
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              Fonte: MDIC

23,96

18,01

7,55

3,65 3,43 3,29 3,17 3,12 2,31 2,25

Participação % nas Importações 
Guarulhos 2017

Origens

                    Fonte: MDIC



17

Na pauta dos produtos importados da cidade de Guarulhos, grande parte é integrada 
por insumos à produção. Dos 10 itens principais da pauta todos eles, conforme destacado na 
tabela abaixo, participam de alguma forma da produção industrial da cidade, com destaque 
para insumos à produção das indústrias farmoquímica, do plástico e metalmecânica tais 
como: óleos e minerais betuminosos, corantes, polímeros acrílicos, poliamidas, extratos de 
perfumes e hemoderivados.

A presença do aeroporto internacional em nossa cidade certamente contribui em 
muito para essa característica marcante em nossa pauta de importação, visto que grande 
parte desses produtos importados é de alto valor agregado e baixo volume e peso, o que 
viabiliza seu transporte por via aérea, cujo custo, quando comparado com outros modais, é 
maior.

Nove dos dez principais produtos importados pela cidade de Guarulhos registraram 
aumento, tanto em termos de valores como no seu quantum, o que demonstra claramente 
um aumento da produção industrial da cidade em 2017. Os dados do mercado de trabalho, 
porém, ainda não reflitam esse mesmo crescimento, como veremos adiante.

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

1 2710

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas noutras
posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou
de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento

68.700.661    3,12 50.501.560    2,81 36,04

2 3206

Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do
presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205;
produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo
de constituição química definida

60.595.106    2,75 51.915.125    2,88 16,72

3 3906 Polímeros acrílicos, em formas primárias 46.921.727    2,13 43.642.384    2,42 7,51

4 8539

Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga,
incluídos os artigos denominados « faróis e projectores, em unidades
seladas » e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou
infravermelhos; lâmpadas de arco

43.847.209    1,99 24.720.926    1,37 77,37

5 8409
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas
aos motores das posições 8407 ou 8408

43.815.042    1,99 33.040.299    1,84 32,61

6 3908 Poliamidas em formas primárias 38.512.857    1,75 28.850.599    1,60 33,49
7 3303 Perfumes (extratos) e águas-de-colônia 37.422.857    1,70 7.270.667      0,40 414,71

8 3002

Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos,
profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do
sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via
biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e

35.995.504    1,63 15.876.481    0,88 126,72

9 2933
Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de
azoto (nitrogénio)

35.618.393    1,62 29.292.140    1,63 21,6

10 3204

Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição
química definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente
capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos
orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv

34.873.556    1,58 36.146.232    2,01 -3,52

Fonte: MDIC

Principais Produtos Importados - Guarulhos

Rank Sistema 
Harmoniza

Descrição (SH4) 2017 2016
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              Fonte: MDIC

Na tabela a seguir observamos que 55,54% do total das importações da cidade 

referem-se a “Bens Intermediários”, ou seja, insumos para produção. Este item do Setor 

de Contas Nacionais obteve um aumento de 19,93% em 2017 quando comparado com 

o ano anterior, mais uma vez apontando para uma recuperação na produção industrial 

no período. O item “Bens de Capital” reduziu sua participação na pauta, passando de 

18,62% para 17,83% indicando uma queda no investimento, reflexo do aumento da 

capacidade ociosa ocorrida no período mais agudo da crise econômica de 2014 a 2016. 

Esperamos que nos próximos anos, com a melhoria nos indicadores, o aumento da 

produção e a consequente queda da capacidade ociosa, ocorra à volta do investimento 

e consequentemente a importação de “Bens de Capital” volte a crescer.

Var%
US$ FOB Part % US$ FOB Part % 2017/2016

BENS DE CAPITAL 392.972.974        17,83 335.121.125        18,62 17,26
       BENS DE CAPITAL (EXC.EQUIP.DE TRANSPORTE USO INDUSTR.) 392.707.706             17,82 334.799.240             18,60 17,3
       EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE USO INDUSTRIAL 265.268                     0,01 321.885                     0,02 -17,59
BENS DE CONSUMO 508.498.463        23,07 391.346.373        21,74 29,94
       BENS DE CONSUMO NAO DURAVEIS 478.834.478             21,72 375.035.411             20,84 27,68
       BENS DE CONSUMO DURAVEIS 29.663.985               1,35 16.310.962               0,91 81,87
BENS INTERMEDIARIOS 1.224.226.526     55,54 1.020.803.470     56,71 19,93
       INSUMOS INDUSTRIAIS 1.058.680.868          48,03 888.339.488             49,35 19,18
       PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 145.555.467             6,60 103.447.572             5,75 40,7
       ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS A INDUSTRIA 19.764.846               0,90 11.131.440               0,62 77,56
       BENS DIVERSOS 225.345                     0,01 17.884.970               0,99 -98,74
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 78.623.320           3,57 52.682.437           2,93 49,24
       COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 78.623.320               3,57 52.682.437               2,93 49,24

                                                              TOTAL DA ÁREA 2.204.321.283      100,00 1.799.953.405      100,00 22,47
Fonte: MDIC

Importação Guarulhos - Setor de Contas Nacionais

Descrição
2017 2016
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      Fonte: MDIC

Na análise das importações da cidade de Guarulhos, conforme podemos verificar na 

tabela abaixo, ocorre um crescimento constante no quantum em todos os meses do ano de 

2017 quando comparado com igual período de 2016. Em relação ao montante financeiro das 

importações, verifica-se no gráfico que a partir do mês de maio ocorre o início da abertura 

de uma “boca de jacaré” onde, mês a mês, os valores de 2017 se distanciam positivamente 

dos valores de 2016.

No gráfico da variação percentual, podemos notar que essa variação, na comparação 

com igual período de 2016, se torna positiva em junho/2017, em 23,72% e vai crescendo 

até atingir 61,44% em dezembro/2017, tendo como única exceção o mês de agosto. Esse 

movimento pode ser entendido como um aumento gradativo na confiança do importador 

em relação à recuperação econômica do país.
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Var%
US$ FOB Kg US$ FOB Kg 2016/2017

Janeiro  158.950.038      51.427.841      145.486.270       37.593.062      9,25
Fevereiro 142.095.814      51.190.206      145.146.996       45.130.116      -2,1
Março    172.008.080      56.070.226      157.990.011       42.582.054      8,87
Abril    142.200.254      46.809.831      129.519.332       44.373.790      9,79
Maio     159.008.419      56.142.816      158.787.093       49.481.085      0,14
Junho    185.594.779      67.016.051      150.011.083       52.269.898      23,72
Julho    182.596.749      62.818.253      142.450.272       50.462.969      28,18
Agosto   210.453.676      66.575.369      172.953.946       57.828.147      21,68
Setembro 207.886.815      66.144.164      160.085.591       62.547.685      29,86
Outubro  210.280.999      63.914.312      155.568.153       60.997.878      35,17
Novembro 204.109.142      123.074.642    140.025.128       50.510.982      45,77
Dezembro 229.136.518      55.285.106      141.929.530       48.912.261      61,44
    Jan/Dez 2.204.321.283  766.468.817   1.799.953.405   602.689.927   22,47
Fonte:  MDIC

Importação Guarulhos - Comparativo Mensal

Mês
2017 (JAN - DEZ) 2016 (JAN - DEZ)
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Em 2017 a cidade de Guarulhos exportou 1,9 bilhão US$ FOB, um crescimento de 

24,23% em relação ao ano anterior, contribuindo com 3,3% do total de exportações do 

Estado de São Paulo, situando-se como a 7ª maior cidade do estado por volume exportado 

e a 22ª do Brasil. Neste ano 426 empresas da cidade fizeram no mínimo uma exportação.

No mesmo ano as importações da cidade somaram o montante de 2,2 bilhões US$ 

FOB, o que representou um acréscimo de 22,47% em relação a 2017. Esse montante 

representou 4,0% das importações do Estado de São Paulo, tornando Guarulhos a 5ª maior 

cidade do Estado em importações e a 12ª do Brasil, havendo 637 empresas importadoras 

no município.

Os números do 1º trimestre de 2018, quando comparados com igual período do 

ano anterior, guardam uma relação semelhante à comparação anual, com destaque para 

o volume de importações que se apresenta 42,05% maior do que em igual período do ano 

anterior, fazendo com que a participação da cidade no total de exportações do Estado 

salte de 4,0% para 4,6%.

Aparentemente os números do comércio exterior da cidade de Guarulhos corroboram 

a retomada do crescimento do setor registrado na cidade no ano passado, conforme visto 

nos gráficos e tabelas das páginas anteriores.

Em se mantendo este mesmo ritmo de crescimento do comércio exterior da cidade é 

possível que em 2019, ou no mais tardar em 2020, tenhamos retomado o mesmo patamar 

do auge da balança comercial da cidade, com uma corrente de comércio entre 5 e 6 bilhões 

de US$ FOB, similar ao atingido em 2012.

Convém destacar a relevância estratégica da presença do Aeroporto Internacional 
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de São Paulo na cidade de Guarulhos como um grande atrativo para as empresas que 

atuam no comércio exterior em ambas as vias, facilitando o escoamento da produção para 

as diversas regiões do mundo e promovendo fácil acesso aos insumos à produção, que 

muitas vezes não encontram similares em território nacional, o que torna a importação 

inevitável.

MERCADO DE TRABALHO FORMAL – GUARULHOS

O presente trabalho de análise do mercado de trabalho formal na cidade de Guarulhos 

foi realizado com base nas informações da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 

(último dado disponível 2016) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED (último dado disponível 1º trimestre 2018), divulgados periodicamente pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego.

Apesar da economia brasileira ter dado sinais de recuperação durante ano de 

2017, conforme observado na edição anterior do Caderno Econômico de Guarulhos, o 

mercado de trabalho formal na cidade não refletiu essa melhoria de cenário com a mesma 

velocidade, conforme iremos verificar nas próximas páginas. Os números do mercado 

de trabalho ainda oscilam entre uma ligeira recuperação e uma pequena queda, com 

momentos de estabilidade, mas efetivamente, ainda não se visualiza uma recuperação 

efetiva dos empregos perdidos no anos de 2015 e 2016.

A tabela abaixo nos mostra a evolução do número de estabelecimentos formais na 

cidade de Guarulhos entre os anos de 2013 e 2016 (último dado da RAIS disponível).

Como reflexo do baixo dinamismo da econômia brasileira no ano de 2016, o número 

de estabelecimentos formais na cidade caiu de 45.367 em 2015 para 43.881, uma 

redução de 3,28%. Essa queda atingiu todos os principais setores da economia na cidade, 

conforme podemos verificar no gráfico abaixo, com destaque para a queda no número de 

estabelecimentos da indústria de transformação, que no período caiu de 4.479 para 4.227, 

o que representa uma queda significativa em termos percentuais de 5,63%.
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Valor Valor Valor Valor Valor

 Serviços 18.083 19.672 19.858 20.870 20.597 -1,31%

 Comércio 18.066 18.333 17.818 17.851 16.992 -4,81%

 Indústria de Transformação 4.378 4.519 4.386 4.479 4.227 -5,63%

 Construção Civil 1.532 1.730 1.822 1.917 1.824 -4,85%

 Agropec, Extr Vegetal, Caça e Pesca 102 111 110 111 105 -5,41%

 Servicos Industriais de Util Pública 51 74 68 71 67 -5,63%

 Administração Pública 42 40 52 50 50 0,00%

 Extrativa Mineral 23 21 20 18 19 5,56%

Total 42.277 44.500 44.134 45.367 43.881 -3,28%

Fonte: MTb-RAIS

Evolução dos Estabelecimentos Formais - Guarulhos
Var% 

2015/16IBGE Setor
2012 2013 2014 2015 2016

-1,31%

-4,81%

-5,63%

-4,85%

Serviços Comércio Indústria de 
Transformação

Construção Civil

Evolução dos Estabelecimentos Formais 
Guarulhos  (Variação % 2015/16)

                         Fonte: MTb-RAIS

Os dados da RAIS dos últimos anos e do CAGED de 2017, conforme tabela abaixo, 

nos mostra que o mercado de trabalho formal na cidade de Guarulhos fechou o ano muito 

próximo da estabilidade, com uma pequena queda de 0,71%, passando de 320.704 postos 

de trabalho em 2016 para 318.425 ao final de 2017. Dentre os setores mais importantes 

da economia da cidade os destaques negativos no período foram a Indústria de Transfor-

mação com queda de 1,15% e o setor de Serviços com queda de 1,24%. Juntos esses dois 

setores perderam 2.574 postos de trabalho. O destaque positivo ficou com o Comércio 

que, após uma forte queda em 2016 com a perda de 6.090 postos de trabalho, conseguiu 

gerar em 2017 1.362 empregos formais.

A trajetória do emprego no setor industrial na cidade é um fato preocupante, prin-

cipalmente por não guardar relação com questões conjunturais. A perda de postos de 

trabalho se acentua ano a ano, sendo que de 2013 a 2017 essa queda já atingiu 20,18%. O 
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único alento neste caso é que no último ano a queda foi menos acentuada que nos demais.

Um setor de menor expressão na economia da cidade, mas que também apresenta 

uma queda extraordinária, é a Construção Civil, que de 2013 a 2017 registrou uma queda 

de 55,19% na quantidade de postos de trabalho.

2013 2014 2015 2016 2017* Var% 
16/17

Serviços 125.494 134.454 129.574 126.608 125.035 -1,24%

Indústria de Transformação 107.785 102.996 94.230 87.039 86.038 -1,15%

Comércio 73.231 75.676 75.446 69.356 70.718 1,96%

Administração Pública 24.016 25.110 24.608 23.332 22.888 -1,90%

Construção Civil 16.151 11.386 10.700 7.553 7.238 -4,17%

Servicos Inds de Utilidade Pública 6.958 7.095 6.391 6.120 5.858 -4,28%

Extrativa Mineral 657 581 575 487 468 -3,90%

Agropec, extr vegetal, caça e pesca 117 119 236 209 182 -12,92%

Total 354.409 357.417 341.760 320.704 318.425 -0,71%

Fonte: MTb-RAIS * CAGED Estatístico + Fora de Prazo
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IBGE Setor
Ano/Competência Declarada

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2013 2014 2015 2016 2017*

Mercado Formal de Trabalho - Guarulhos

Serviços

Indústria de Transformação

Comércio

Administração Pública

Construção Civil
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Quando analisamos a relação entre quantidade de vínculos e o porte dos 

estabelecimentos (aqui entendido da seguinte forma: pequeno porte de 1 a 99 postos 

de trabalho, médio porte de 100 a 249 postos de trabalho e grande porte empresas com 
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250 postos de trabalho ou mais), notamos que, conforme nos mostram a tabela e o gráfico a 

seguir, as empresas de médio porte foram as que menos reduziram seus postos de trabalho, 

com queda de 2,05% no último período analisado (2016). As empresas de pequeno porte e 

de grande porte registraram maiores quedas, de 6,87% e 6,83% respectivamente.

Quando estendemos o horizonte temporal da análise (2012-2016) observamos que 

as empresas de pequeno porte registraram um aumento dos postos de trabalho de 1,72%, a 

despeito de o período analisado ter sido considerado crítico para a geração de empregos. As 

empresas de médio e grande porte registraram quedas de 2,59% e 13,48% respectivamente. 

Sendo assim, na cidade de Guarulhos, aparentemente, podemos inferir que quanto menor 

a empresa maior a sua resiliência em relação às crises que afetam o mercado de trabalho.

qtde qtde qtde qtde qtde

De 1 a 4 16.893 18.237 19.008 20.128 19.684 -2,21

De 5 a 9 20.224 21.305 22.230 23.170 21.844 -5,72

De 10 a 19 28.810 29.613 30.455 31.244 30.310 -2,99

De 20 a 49 43.793 45.608 47.363 48.006 44.103 -8,13

De 50 a 99 41.286 43.185 41.799 42.386 37.660 -11,15

                             Subtotal 151.006 157.948 160.855 164.934 153.601 -6,87

De 100 a 249 49.579 51.221 51.872 49.306 48.297 -2,05

                             SubTotal 49.579 51.221 51.872 49.306 48.297 -2,05

De 250 a 499 40.466 38.726 39.541 33.204 29.396 -11,47

De 500 a 999 37.153 37.074 29.892 25.694 22.970 -10,60

1000 ou Mais 59.703 69.440 75.257 68.622 66.440 -3,18
                             SubTotal 137.322 145.240 144.690 127.520 118.806 -6,83

    Total 337.907 354.409 357.417 341.760 320.704 -6,16%
Fonte: MTb-RAIS

2012 2013 2014 2015 2016 variação 
2015/2016

Evolução dos Vínculos por Porte de Estabelecimento - Guarulhos
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Quando desagregamos os dados do CAGED-2017 ao nível das Divisões do CNAE, 
conseguimos fazer uma análise mais específica dos segmentos econômicos da cidade e de 
como esses segmentos estão reagindo ao atual cenário econômico.

As duas tabelas a seguir nos mostram o comportamento de diversos segmentos eco-
nômicos em 2017, conforme agregação das Divisões do CNAE 2.0 elaborado pelo IBGE.

Na primeira tabela temos as dez divisões que mais geraram postos de trabalho na cida-
de de Guarulhos em 2017, onde o destaque principal é para a Divisão “Comércio Varejista”-
que gerou 1.014 postos de trabalho, segmento que já se apresenta em plena recuperação. 

Em seguida podemos destacar também três importantes segmentos industriais: “Fabrica-

ção de Produtos Químicos”, “Fabricação de Produtos Têxteis” e “Fabricação de Máquinas, 

Aparelhos e Materiais Elétricos”, que juntos geraram 609 empregos. Se considerarmos que 

o setor “Indústria de Transformação” em seu conjunto perdeu 1.001 postos de trabalho no 

período, seria muito interessante um aprofundamento das análises para melhor compreen-

der os motivos que levaram ao crescimento desses segmentos econômicos.

Por outro lado, temos a segunda tabela que remete às 10 divisões que mais perderam 

postos de trabalho, onde o destaque negativo é a divisão “Outras Atividades Profissionais, 

Científicas e Técnicas” cujo saldo do CAGED 2017 ficou negativo em 1.179 postos de tra-

balho - 52,01% do total das perdas. Dois outros importantes setores da economia da cida-

de que também tiveram destaque negativo foram os segmentos: Indústria do Plástico e da 

Borracha e a divisão “Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios”, com a perda de 270 

e 678 vagas, respectivamente.
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ajuste Total

Comércio Varejista -610 -72 -303 141 286 -20 -100 430 392 812 419 -370 9 1014
Atividades de Atenção À Saúde Humana -9 -6 31 189 91 -65 23 22 47 70 -23 -9 0 361
Comércio por Atacado, Exceto Veículos 
Automotores e Motocicletas

-70 -39 -28 10 -31 43 132 201 10 115 25 -74 8 302

Fabricação de Produtos Químicos 42 -25 24 19 45 0 19 16 89 100 26 -28 -45 282
Alimentação -16 54 -41 5 14 104 14 -72 -51 94 21 2 109 237
Publicidade e Pesquisa de Mercado -5 -10 4 1 -4 39 25 24 15 14 21 60 4 188
Fabricação de Produtos Têxteis 45 33 112 -7 4 -8 20 17 27 13 -15 -66 7 182
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais 
Elétricos

21 -9 -15 27 -1 0 17 19 77 7 -17 -15 34 145

Serviços de Arquitetura e Engenharia 4 35 24 32 25 -17 36 29 1 -2 0 -38 7 136
Obras de Infra-Estrutura 47 54 111 110 -31 -40 61 31 -3 -21 -80 -103 -2 134
Fonte: MTb-CAGED Ajustado (dez/2017)

*CAGED 2017  (Divisões que mais geraram postos de trabalho) - Guarulhos
CNAE 2.0 Divisão

Competência Declarada

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ajuste Total

Impressão e Reprodução de Gravações -75 -14 -20 11 -9 -27 -15 3 -25 12 -11 -12 9 -173
Transporte Terrestre -199 -55 267 128 -86 -193 -58 -29 42 119 -27 -119 8 -202
Educação 139 218 79 -52 -4 -256 -69 242 -4 33 -97 -533 42 -262
Fabricação de Produtos de Borracha e de 
Material Plástico

29 89 -2 -2 42 17 -48 -68 -39 -109 -111 -99 31 -270

Atividades de Organizações Associativas -33 102 -93 18 -70 -63 -448 136 -24 -24 -21 -20 160 -380
Serviços Especializados para Construção -56 31 -20 17 -37 -67 -75 -31 -48 19 -118 -27 -3 -415
Administração Pública, Defesa e Seguridade 
Social

-28 -66 -52 -44 -23 -25 -14 -3 -23 -37 -22 -27 -82 -446

Armazenamento e Atividades Auxiliares dos 
Transportes

-61 -187 26 -30 73 4 246 -41 -92 -558 90 72 -47 -505

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios -116 -74 -32 -37 -12 -19 -60 -37 -20 -58 -87 -54 -72 -678

Outras Atividades Profissionais, Científicas e 
Técnicas

6 -4 3 -117 -5 -14 2 -6 6 -5 -3 -6 -1036 -1179

Fonte: MTb-CAGED Ajustado (dez/2017)

CAGED 2017  (Divisões que mais eliminaram postos de trabalho) - Guarulhos
CNAE 2.0 Divisão

Competência Declarada

Quando analisamos o mercado de trabalho segregado por faixa etária podemos ob-

servar, conforme nos mostram a tabela e o gráfico a seguir, que em 2013 35,99% dos em-

pregos formais eram ocupados por pessoas entre 10 e 29 anos, em 2016 esse percentual 

caiu para 31,39%. Em contrapartida, observamos que no mesmo período o percentual de 

pessoas com 30 anos ou mais aumentou de 64,01% para 68,61%. No período em análise, 

portanto, houve uma parcela dos empregos formais que migraram das pessoas mais jo-

vens para aquelas com mais idade.

Em relação a este problema seria conveniente a realização de um estudo mais espe-

cífico e aprofundado para que se possam identificar as causas dessa migração, bem como 

as políticas públicas que poderiam ser adotadas para reduzir essa migração ou mitigar os 

seus efeitos deletérios.
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2013 2014 2015 2016

10 A 14 14 23 18 37 0,01%

15 A 17 4.222 4.037 3.314 2.406 0,75%

18 A 24 63.961 63.038 56.764 50.411 15,72%

25 A 29 59.345 58.113 53.198 47.818 14,91%

30 A 39 106.645 107.377 103.998 98.820 30,81%

40 A 49 73.432 74.847 73.059 70.376 21,94%

50 A 64 44.111 46.959 48.160 47.351 14,76%

65 OU MAIS 2.679 3.022 3.249 3.485 1,09%

Total 354.409 357.417 341.760 320.704 100,00%
Fonte: MTb/RAIS

Evolução do Mercado de Trabalho por Faixa Etária 
Guarulhos

Faixa Etária
Ano

% particip

                            Fonte: MTb/RAIS

O gráfico a seguir nos mostra a evolução da participação por sexo no mercado de 

trabalho formal na cidade de Guarulhos, onde podemos notar uma ligeira mudança 

dos números em favor da mulher. Apesar de constante, esse aumento dos empregos 

formais ocupados por mulheres ainda é muito pequeno. Se mantido constante esse 
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percentual de crescimento de 0,98% ao ano o equilíbrio neste mercado seria atingido 

em aproximadamente 10 anos.

Também seria interessante o aprofundamento deste estudo com o aumento do 

horizonte temporal da pesquisa e inclusão de outras variáveis tais como a participação 

da mulher por setor de atividade e a evolução dessa participação nos segmentos 

econômicos que, conforme veremos nas próximas páginas, melhor remuneram na cidade 

de Guarulhos, a fim de identificar possíveis disparidades entre a remuneração da mulher 

e do homem.

2013 2014 2015 2016

Masculino 62,43% 60,96% 60,19% 59,51%

Feminino 37,57% 39,04% 39,81% 40,49%
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60,00%

70,00%

Evolução da Participação no Mercado 
de Trabalho por Sexo - Guarulhos

                              Fonte: MTb/RAIS

Um componente importante para determinação da maturidade do mercado de tra-

balho de um município é a escolaridade apresentada pelos seus trabalhadores. O gráfico 

abaixo apresenta a evolução da participação dos trabalhadores guarulhenses no mercado 

de trabalho formal, onde se verifica claramente o aumento da escolaridade deste traba-

lhador.

Trabalhadores com ensino médio e superior completo tiveram um aumento na par-

ticipação quando analisado o período de 2012 a 2016, passando de 53,80% para 58,08% 

e de 13,74% para 15,90% respectivamente, enquanto que os trabalhadores com menor 

escolaridade reduziram sua participação percentual.
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                                                          Fonte: MTb/RAIS

As quatro tabelas a seguir, baseadas em informações da RAIS/2016 e do Valor 

Adicionado Fiscal/2016 – últimos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo  – trazem números que nos mostram 

quais são os principais segmentos econômicos que atuam na cidade de Guarulhos, 

ranqueados conforme suas contribuições em relação à quantidade de empregos formais, 

remuneração mensal média nominal, salário médio e valor adicionado fiscal.

Quando fazemos uma análise em relação à quantidade de empregos formais, a divisão 

CNAE “Comércio Varejista” aparece como a mais importante, contribuindo com 45.516 

postos de trabalho, o que corresponde a 14,19% do total. Se acrescentarmos a divisão de 

“Comércio Atacadista” esse percentual aumenta para 19,38%. Outro segmento importante 

na cidade é o de Logística, do qual aparecem duas divisões entre as que mais empregam: 

“Transporte Terrestre” e “Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes”, que 

juntas representam 14,07% do total de empregos formais. O setor Industrial também 

aparece bem representado entre os 10 maiores empregadores, com duas divisões que 

representam as indústrias do Plástico e da Borracha e também de Produtos de Metal, que 

juntas somam 6,9% dos postos de trabalho.
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Qtde Part 
Relativa

1° 47 Comércio Varejista 45.516 14,19%

2° 49 Transporte Terrestre 31.071 9,69%

3° 84 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 23.722 7,40%

4° 46 Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 16.658 5,19%

5° 52 Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 14.041 4,38%

6° 56 Alimentação 12.447 3,88%

7° 22 Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 12.232 3,81%

8° 82 Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados Às 
Empresas

10.367 3,23%

9° 25 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 9.919 3,09%

10° 85 Educação 9.778 3,05%

320.704 100,00%
Fonte: MTb/RAIS-2016

Participação das Principais Divisões do CNAE no Mercado de Trabalho - Guarulhos

Ranking
Código da 

Divisão 
CNAE2.0

CNAE 2.0 Divisão

Total

Empregos Formais 
2016

Uma variável muito importante para o crescimento econômico em uma cidade é a 

massa salarial oriunda do trabalho realizado em seu território. Essa variável é dependente 

da quantidade de empregos formais e do salário médio pago pelos diversos segmentos 

econômicos. Quanto maior forem essas variáveis, maior será a importância deste segmento 

para o crescimento econômico da cidade.

Na cidade de Guarulhos, como podemos observar na tabela abaixo em que foram 

ranqueadas as dez divisões que mais contribuíram para a massa salarial, três segmentos 

econômicos se destacam: o Industrial, o Comercial e o Logístico.

O segmento Industrial é representado pelas divisões “Fabricação de Veículos 

Automotores, Reboques e Carrocerias”, Fabricação de Produtos Farmoquímicos e 

Farmacêuticos, Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico e “Fabricação de 

Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos”. Juntas estas divisões representam 

15,57% da massa salarial da cidade. 

O segmento de Comércio é representado pelas divisões: “Comércio Varejista” 

e “Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas”, que juntas 

respondem por 14,68% da massa salarial a cidade.

O segmento Logístico, por fim, é representado pelas divisões: “Transporte Terrestre”, 

“Transporte Aéreo” e “Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes”, sendo 

responsável por 16,89% da massa salarial, sendo o mais significante da cidade neste 

quesito.



32

2016 Part 
Relativa

1° 84 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 99.970.238,40 11,64%

2° 47 Comércio Varejista 80.256.808,20 9,34%

3° 49 Transporte Terrestre 66.292.369,19 7,72%

4° 46 Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas 45.872.978,61 5,34%

5° 51 Transporte Aéreo 44.756.295,11 5,21%

6° 29 Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 39.287.106,55 4,57%

7° 21 Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 36.696.034,43 4,27%

8° 52 Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 34.051.266,00 3,96%

9° 22 Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 31.432.885,63 3,66%

10° 25 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 26.349.201,19 3,07%

859.135.538,19 100,00%Total
Fonte: MTb/RAIS-2016

Participação das Principais Divisões do CNAE no Mercado de Trabalho - Guarulhos 

Ranking
Código da 

Divisão 
CNAE2.0

CNAE 2.0 Divisão

Remuneração Nominal 
Media (mês dez)

Do ponto de vista da receita municipal o Valor Adicionado Fiscal, que representa 

em grande medida a contribuição da cidade em relação ao Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS tem uma função fundamental. 

Quanto maior for o Valor Adicionado Fiscal de um município, maior será sua “quota 

parte” relativa a esse imposto e, consequentemente, maior será a receita do município.

Neste item, conforme tabela abaixo, as divisões do CNAE que mais contribuem 

são: “Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicleta” com 34,86%, 

claramente a divisão mais importante para cidade em termos de Valor Adicionado Fiscal 

e consequentemente para a receita municipal; “Comércio Varejista”, o segundo maior, 

com participação de 11,33% e em seguida aparecem sete segmentos industriais que 

juntos somam 30,48%, demonstrando a importância do setor industrial para a cidade.

2016 Part 
Relativa

1° 46 Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e 
Motocicletas 12.739.615.175 34,86%

2° 47 Comércio Varejista 4.139.355.026 11,33%
3° 21 Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 3.144.289.125 8,60%
4° 49 Transporte Terrestre 2.156.784.736 5,90%
5° 13 Fabricação de Produtos Têxteis 1.811.197.214 4,96%
6° 20 Fabricação de Produtos Químicos 1.373.782.886 3,76%
7° 29 Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 1.268.260.216 3,47%

8° 22 Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 1.227.696.185 3,36%

9° 25 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e 
Equipamentos 1.078.148.661 2,95%

10° 28 Fabricação de Máquinas e Equipamentos 891.827.774 2,44%
36.548.918.072 100,00%

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

Participação das Principais Divisões do CNAE no Valor Adicionado - Guarulhos

Ranking
Código da 

Divisão 
CNAE2.0

CNAE 2.0 Divisão
Valor Adicionado Fiscal

Total
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Um importante indicador da qualidade de vida em um município é o salário médio 

praticado pelos principais segmentos econômicos atuantes na cidade. Neste item há 

dois segmentos econômicos que merecem destaque: “Transporte Aéreo” cujo salário 

médio praticado em Guarulhos é de R$ 6.664,13, o maior da cidade; e a “Indústria 

Farmoquímica”, com salário médio praticado de R$ 6.365,31.

Quando consideradas todas as atividades econômicas, o salário médio da cidade 

de Guarulhos em 2016 foi de R$ 2.678,90. Sendo assim, os segmentos da “Indústria 

Farmoquímica” e do “Transporte Aéreo” possuem um salário médio 137,61% e 148,76%, 

respectivamente, superiores ao salário médio da cidade, sendo considerados, portanto, 

setores que contribuem positivamente para a qualidade de vida na cidade.

Entre os dez segmentos melhor ranqueados neste quesito, quatro pertencem a 

indústria de transformação, o que novamente salienta a importância deste setor para a 

cidade e a necessidade de se aprofundar os estudos sobre os problemas estruturais que 

afetam a indústria de transformação e quais as possibilidades de reversão deste quadro.

Convém observar que o fato de Guarulhos pertencer a Região Metropolitana 

de São Paulo, fazer fronteira com a capital do estado e haver uma conurbação entre 

essas cidades, é possível que muitos desses empregos de maior remuneração não 

necessariamente estejam sendo ocupados por guarulhenses.

Ranking
Código da 
Divisão 
CNAE2.0

CNAE 2.0 Divisão
 Salário 
Médio 
2016

≠ Percentual em 
Relação ao Sal Méd 

da Cidade

1° 51 Transporte Aéreo 6.664,13 148,76%

2° 21 Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 6.365,31 137,61%

3° 64 Atividades de Serviços Financeiros 5.608,44 109,36%

4° 70 Atividades de Sedes de Empresas e de Consultoria em 
Gestão Empresarial

5.501,05 105,35%

5° 27 Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 5.226,15 95,09%

6° 36 Captação, Tratamento e Distribuição de Água 4.752,25 77,40%

7° 79 Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Serviços de 
Reservas

4.506,01 68,20%

8° 84 Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 4.214,24 57,31%

9° 29 Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e 
Carrocerias

4.120,30 53,81%

10° 28 Fabricação de Máquinas e Equipamentos 3.949,65 47,44%

2.678,90 0,00%
Fonte: MTb/RAIS-2016

Participação das Principais Divisões do CNAE no Mercado de Trabalho - Guarulhos

Salário Médio - Guarulhos
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Grande parte das análises acima foi baseada nos dados divulgados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, tanto da RAIS, até 2016, como do CAGED para 

o ano de 2017, neles podemos notar que a recuperação econômica do país, cujos 

sinais ainda são contraditórios, ainda não se fez sentir sensivelmente no mercado de 

trabalho na cidade de Guarulhos, ao menos no período estudado.

Até o final do ano passado o Município ainda sofria com a redução dos postos 

de trabalho formal em quase todos os setores da economia. Os dados do CAGED (ajustado) 

para o 1º trimestre de 2018 divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porém, já 

apontam para um saldo positivo de 1.469 postos de trabalho, o que é um alento diante do 

cenário em que, nos últimos quatro anos, apenas um fechou com saldo positivo. Isso pode ser 

um sinal de que finalmente a recuperação econômica, já sentida em outros setores, conforme 

observamos na análise do comércio exterior da cidade pode finalmente estar chegando ao 

mercado de trabalho.

PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL

O IBGE divulgou no final de 2017 uma nova estimativa para o Produto Interno 

Bruto dos Municípios em que Guarulhos atingiu, no ano de 2015 - último dado dis-

ponível - a cifra de 52,2 bilhões de reais, o que representa um decréscimo de 0,7% 

em relação ao ano anterior em termos nominais e de 7,1% em termos reais, quando 

utilizado o Deflator Implícito do Produto para correção.

Apesar dessa queda, Guarulhos manteve-se como a 4ª maior economia do Es-

tado de São Paulo e avançamos da 13ª para a 12ª posição no ranking nacional, o que 

denota que apesar de a economia da cidade ter sido fortemente impactada pela atual 

crise econômica, é possível que outras cidades tenham sido afetadas com uma maior 

intensidade.

Quando comparamos nossa cidade com os Estados da nação, Guarulhos apare-

ce com um PIB maior do que o de oito unidades federativas: Acre, Alagoas, Amapá, 

Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, quando comparados isoladamente.
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ANO PIB Nominal PIB Real 2015*
2010 35.671.510 49.791.009
2011 39.082.624 50.371.478
2012 42.426.241 51.634.452
2013 47.846.350 54.676.943
2014 52.556.186 56.182.563
2015 52.199.130 52.199.130

Fonte: IBGE

Produto Interno Bruto - GUARULHOS

Valores em milhares de Reais
*Calculado pelo Deflator Implícito do Produto

                         Valores em milhares de Reais   Fonte: IBGE

                        *Calculado pelo Deflator Implícito do Produto   
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM GUARULHOS

No campo da propriedade industrial, a regulação sobre a proteção intelectual é o 

elemento propulsor do desenvolvimento de novos conhecimentos. Na indústria farmacêutica, 

os investimentos no desenvolvimento de um novo fármaco estão concentrados na fase de 

pesquisa, em proporção maior do que na fase de produção. Existe um número mágico que 

apresenta 10.000 moléculas pesquisadas para somente 01 novo princípio ativo de medicamento 

encontrado.

Não é complexo o entendimento de que cabe proteção a todo o esforço de pesquisa 

desenvolvido, caso contrário, as empresas ficariam inibidas de investir no aumento do 

conhecimento trazendo benefícios para a sociedade.

Cabe ao Estado desenvolver mecanismos com a finalidade específica de tratar da temática 

de proteção à propriedade industrial, a qual envolve como elementos principais: marcas e 

patentes. No Brasil existe o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, braço do 

Ministério – MDIC, como o órgão vinculado ao tema.

Com base num levantamento do INPI de 2016 das patentes e marcas concedidas, foi 

desenvolvido um estudo de característica descritiva, com o objetivo de avaliar o cenário de 

patentes e marcas considerando o Município de Guarulhos.

Em Guarulhos, o acompanhamento do registro de marcas concedidas no período de 2014 

a 2016 apresenta uma evolução, conforme pode ser constatado na figura1 

.

Figure 1: Registro de marcas em Guarulhos no período de 2014 a 2016.
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Estes dados sinalizam um esforço dos empreendedores em buscar proteção em suas 

marcas, considerando que as marcas obtidas permanecem por tempo indeterminado, 

dependendo exclusivamente de ações administrativas junto ao INPI.

No que tange às Patentes de Invenção, as quais têm maior período de proteção, 

dada a complexidade para sua obtenção existiu uma oscilação no período, atingindo o 

pior resultado no ano de 2016 e demandando maior investigação relativa aos motivos.

Outro exercício instigante é fazer análises comparativas com cidades de referência. A cidade de 

São Paulo apresenta os maiores números não somente no Estado de São Paulo como no País. Em 

2016 foram 25.972 marcas registradas, 654 patentes de inovação e 393 modelos de utilidade. 

A figura 3 apresenta os resultados comparativos entre cidades, destacando-se a cidade de 

Campinas, reconhecida pela sua base científica tecnológica, com 05 Parques Tecnológicos e a 

Universidade de Estadual de Campinas.
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Figure 3: Patentes no Municípios de São Paulo - 2016.

Dentre as 06 cidades observadas na amostra, a cidade de Guarulhos apresenta o pior resultado 

no período analisado, cabendo ressaltar a evolução do Município de Sorocaba nos últimos 

anos.  Espera-se que com a revitalização da Incubadora de Guarulhos, o Parque Tecnológico e 

com novas iniciativas, o número possa voltar a crescer na cidade a partir de 2018, sinalizando 

inclusive, o fortalecimento do sistema de inovação.

DADOS DE MOVIMENTAÇÃO AEROPORTUÁRIA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - GUARULHOS

Existem diversas formas de avaliar a conjuntura econômica de um determinado local 

(cidade, estado, país ou mundo). No caso concreto de Guarulhos a movimentação 

aeroportuária é um dado de extrema relevância para a compreensão de como anda 

a sua economia, visto que a cidade sedia o maior aeroporto do país. Além disso, os 

dados da movimentação aeroportuária servem como norte para o vislumbre, mesmo 

que parcial, de uma possível recuperação econômica.

Considerando os dados do movimento de passageiros (doméstico e internacional) 

nos anos de 2016-2017 no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, houve 

um incremento de 3,2% no número de passageiros, passando de 36,5 milhões para 

37,7 milhões de passageiros que utilizaram o equipamento para o seu deslocamento. 

Grande parte desse incremento se deve à recuperação da renda pela Classe C, que é 
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o setor mais afetado com as flutuações econômicas. Esse dado pode indicar uma melhora no 

cenário econômico, não apenas guarulhense, como nacional.

Fonte: GRU AIRPORT, 2018

 
Fonte: GRU AIRPORT, 2018



40

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos indicadores da economia vêm dando sinais claros de melhorias, dentre eles 
podemos destacar o recente aumento nos preços das commodities, a taxa SELIC em 6,50%, o 
seu menor valor histórico; o IPCA que em março ficou em 0,09%, a menor taxa para este mês 
desde 2000, com o acumulado em 12 meses somando 2,80%, o que já faz o Governo Federal 
voltar a pensar em uma nova redução das metas de inflação. A baixa oscilação do dólar, que 
garante ao setor externo uma maior previsibilidade, e a recente alta no IBOVESPA, que hoje, 
19/04/2018, opera acima de 86.000 pontos e, em 10 de outubro de 2017, quando fechamos o 
3º Caderno Econômico de Guarulhos, havia fechado em 76.897, o que já representava uma alta 
de 26,79% em relação à abertura do pregão no primeiro dia útil do ano; de 10 de outubro até 
hoje, O IBOVESPA subiu mais 11,84% em pouco mais de 6 meses, o que representa uma variação 
superior à maioria das aplicações financeiras do país, portanto um estímulo ao fortalecimento do 
mercado de capitais no país, importante fonte de financiamento de baixo custo para as empresas.

Diante deste cenário econômico favorável, se espera novamente uma retomada do 
crescimento econômico. Hoje o mercado trabalha com a previsão de crescimento do PIB de 
2,76% para 2018 e 3% para 2019, conforme a mediana das projeções da pesquisa semanal Focus 
do Banco Central.

Do ponto de vista econômico parece que tudo caminha para uma normalidade e que em 
breve colheremos os bons frutos da recuperação econômica, no entanto, do ponto de vista fiscal, 
ainda temos enormes desafios a superar. O Governo Federal acabou de anunciar a previsão de 
déficit primário da ordem de 139 bilhões de reais para 2019, de 110 bilhões de em 2020 e de 
70 bilhões em 2021, com o resultado primário retornando ao azul somente em 2022 ou 2023, 
e ainda assim condicionado à efetiva implantação das reformas que hoje patinam no Congresso 
Nacional. Outra previsão alarmante é que a relação dívida/PIB, que hoje circula em torno de 
75%, deve seguir crescendo, podendo chegar em 2021 a 81%. Tudo isso certamente reduz a 
capacidade de investimento do Estado, importante indutor do crescimento econômico nos 
países em desenvolvimento.

Há que se considerar que do ponto de vista político temos neste ano um desafio enorme, 
quando deveremos escolher um novo Presidente, uma nova Câmara Federal, renovar 2/3 do 
Senado, além das assembléias legislativas e dos governos estaduais, tudo isso em meio a um 
cenário em que temos um ex-presidente preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, 
um presidente a espera de uma terceira denúncia que levaria seu governo a um novo período 
letárgico e, se não bastassem todos esses problemas, temos uma sociedade dividida e ecoando 
discursos radicais de todos os matizes. Sendo assim, nos resta esperar que tenhamos maturidade 
suficiente para conseguir superar esses desafios políticos e fiscais gigantescos para que possamos 
impulsionar ainda mais a melhoria dos atuais indicadores econômicos, que a despeito de tudo 
isso permanecem positivos, o que ressalta a força da economia brasileira.

Economista Paulo Nascimento
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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 Assuntos Aeroportuários

Secretaria da Fazenda de Guarulhos

Apoio

Centro das Indústrias de São Paulo (CIESP – Guarulhos)
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