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Município de Guarulhos

Após dois anos de trabalho intenso para equalizar as contas públicas e 

garantir o funcionamento dos serviços básicos à população, Guarulhos 

começa a dar passos largos rumo ao desenvolvimento em diversas áreas, 

mostrando todo o potencial da cidade que é a maior não capital do país 

e a que possui a quarta maior economia do Estado de São Paulo. Nesses 

dois anos, a dívida do município foi reduzida pela metade, o que vem 

permitindo o investimento em áreas como tecnologia e infraestrutura, 

essenciais para a atração de novas empresas e, consequente, 

incremento na geração de emprego e renda.  

Entre os avanços comemoramos o credenciamento do nosso Parque Tecnológico junto ao Governo do Estado, o 

que permite a inclusão da cidade no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec e possibilita o acesso ao 

apoio institucional ou financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

Estadual. Localizado em Cumbica, o Parque Tecnológico de Guarulhos poderá abrigar institutos de pesquisa e 

empresas do ramo de logística e da indústria farmacêutica, além de estrutura comercial de serviços, escritórios 

acadêmicos e moradia temporária para acomodar pesquisadores

Essa iniciativa simboliza uma série de outras ações de fomento à economia local e de novas perspectivas para a 

geração de empregos – tema abordado neste caderno – que encontra um cenário favorável, puxado também pela 

expectativa de um novo Governo Federal e a proposta de reformas que devem contribuir para o aquecimento do 

mercado de trabalho.

A redução da dívida pública, além de permitir o investimento em áreas estruturantes, marca uma nova era em 

Guarulhos. No último mês de dezembro, Guarulhos firmou junto à Sabesp um acordo para o fim do rodízio de água 

nos quatro cantos da cidade até o final deste ano e que proporcionará um salto de qualidade na área da saúde, 

uma vez que a parceria com a companhia de abastecimento contempla o tratamento de esgoto, hoje despejado 

“in natura” no rio Tietê.

Temos muito trabalho pelos próximos dois anos, mas acredito que hoje temos uma cidade mais propícia para uma 

transformação positiva, muito aguardada e merecida pelos munícipes e os diversos setores que investem e 

acreditam em Guarulhos. Vamos em frente!

Guarulhos implanta agenda tecnológica para ampliar 
desenvolvimento

INCENTIVOS FISCAIS 1,4 MILHÕES
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Aqueles que nos acompanham a algum tempo podem lembrar que sempre 

gosto de destacar, quando falamos da realidade econômica em Guarulhos, 

sobre como a cidade vem passando pelo fenômeno da transição de “rust belt” 

para “brain belt”, fenômeno que já ocorreu em diversas cidades com DNA 

tradicionalmente industrial em todo o mundo.

A realidade da economia está mudando, e a indústria continuará tendo um 

papel extremamente relevante, mas não da forma como a conhecemos hoje. 

Mesmo hoje muitas indústrias já repensam seus modelos de negócio, 

vislumbrando um futuro em que mais importante que ter determinado bem é

é ter disponível para uso esse bem quando necessário.

As pessoas não querem mais ter as dores de cabeça que acompanham a propriedade de um automóvel – IPVA, 

licenciamento, manutenção, etc. – mas querem ter um carro à disposição sempre que precisarem se deslocar, e o 

mercado identificando esta demanda ofereceu soluções. A própria indústria vem pensando seu papel nessa nova 

dinâmica de uma economia que tende cada vez mais para um modelo globalmente eficiente de bens

compartilhados.

Assim como em outras edições, os números deste Caderno mostram esse cenário de transição, que é um processo 

que já se iniciou há algum tempo e que ainda deve perdurar por mais alguns anos. O papel do poder público e dos 

agentes econômicos nesta realidade é prestar atenção nesta dinâmica e agir de acordo, seja na esfera 

regulatória ou na decisão sobre quando, onde e como investir.

O Município de Guarulhos tem feito sua parte ao colocar a temática da inovação na posição estratégica em que 

ela precisa estar, uma vez que este é o elemento central para que a cidade permaneça em destaque no cenário 

econômico. Além disso é de extrema relevância para nossa economia conseguir realizar nosso potencial enquanto 

cidade aeroportuária, e ambos os temas andam juntos na nossa visão de futuro. Com a Lei de Inovação a caminho 

e um cenário promissor para o avanço de projetos estratégicos como o Parque Tecnológico, Guarulhos se 

posiciona para ser a cidade que sempre pôde ser, um polo para a economia global na Região Metropolitana de 

São Paulo.

A transição para a nova economia em Guarulhos
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A 5ª edição do Caderno Econômico de Guarulhos foi elaborada pela equipe 

da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de 

Inovação – SDCETI da Prefeitura de Guarulhos. Este trabalho reúne os 

principais dados econômicos da cidade, se valendo de fontes primárias 

como o Ministério do Trabalho, Ministério da Economia e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE.

A proposta deste caderno é fomentar o debate econômico na cidade e 

auxiliar na tomada de decisão por parte do gestor público e do empresariado 

guarulhense.
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Introdução Mercado de Trabalho Formal

Chegamos à nossa 5ª edição do Caderno Econômico de Guarulhos, depois de quatro edições com dados da 

cidade e uma regional, em que analisamos todos os municípios do Alto Tietê, agora voltamos novamente a nos 

debruçar sobre os números de Guarulhos.

Nesta quinta edição trazemos informações sobre a evolução no mercado de trabalho recente, com dados desde 

2012 até o primeiro mês de 2019, onde conseguimos identificar todo o período de crise econômica, até 

recentemente quando vemos uma estabilidade nos números, indicando que o pior momento já ficou para trás. No 

entanto, ao que tudo indica a recuperação do mercado deve ocorrer de forma lenta e gradual.

Os números da balança comercial da cidade já apontam para uma recuperação do setor produtivo, em linha com a 

recuperação nacional.

A evolução do PIB municipal, em que pese a defasagem temporal, pois os últimos dados são de 2016, indicam 

que, apesar da crise vivida, em termos relativos Guarulhos mantém-se como a 12ª maior economia municipal do 

país.

Dados do Aeroporto de Guarulhos, do Centro de Inteligência  do turismo e do Departamento de Ciência, 

Tecnologia e Inovação completam essa edição.

Com um novo governo federal já em exercício, e com a perspectiva de reforma do Estado caminhando, as 

expectativas dos analistas econômicos é de que nos próximos anos, com a redução do déficit público e a 

retomada da confiança dos agentes econômicos, haja o retorno dos investimentos, tanto público quanto privado, 

sem o que nossas perspectivas de crescimento econômico permaneceriam comprometidas.

Assim sendo, apesar de aparentemente já termos superado o pior momento da crise -  os números deste caderno 

indicam isso - o ambiente político afeta sensivelmente as expectativas dos agentes econômicos, que podem 

acelerar ou frear essa recuperação.

A década atual têm sido especialmente difícil para os trabalhadores com carteira assinada. A crise econômica 

vivida pelo país nos últimos cinco anos, sendo dois deles de forte recessão, levou a uma forte onda de demissão e  

consequente destruição de milhares de postos de trabalhos formais. Fosse essa uma crise passageira, como 

diversas outras foram, certamente os impactos no emprego teriam sido amenizados, pois a substituição de 

empregados não é tarefa fácil nem barata no Brasil. Os custos para demissão e admissão de funcionários são 

elevados, o que leva o empresário a postergar ao máximo esses processos. No entanto, ao se deparar com uma 

crise de perfil alongado como a que estamos vivendo, não há outra saída para o empresariado se não a 

contabilização dessas perdas.

Se por um lado a demissão é postergada ao máximo, mesmo num momento de crise, a admissão de novos 

funcionários no momento de retomada do crescimento econômico também ocorre de forma lenta e gradual. 

Primeiro ocorre a ocupação dos fatores de produção que se tornaram ociosos, e dentre eles podemos incluir a 

mão-de-obra, para somente num segundo momento ocorrer a admissão de novos trabalhadores.

Aparentemente o momento que vivemos atualmente é justamente este, em que pese haja a retomada do 

crescimento econômico, embora de forma tímida, o mercado de trabalho ainda apresenta números pífios em 

termos de sua recuperação plena.
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Estabelecimentos Formais

O Ministério do Trabalho apresentou os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS – para o ano de 

2017, segundo os quais Guarulhos apresentou uma ligeira queda no número de estabelecimentos formais 

passando a ter 43.869, o que representa uma redução de 0,03% em relação a 2016.

Dentre os principais setores, conforme agregação elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE - destaca-se o fechamento de 351 estabelecimentos comerciais, fato que não ocorria desde 2014. Como 

destaque positivo temos a retomada do crescimento deste número para o setor de Serviços, maior empregador 

do município, que teve a abertura de 409 estabelecimentos, o que representa um aumento de quase 2%, 

conforme podemos observar na tabela 01.

Tabela 01: Evolução dos Estabelecimentos Formais em Guarulhos
Fonte: Ministério da Economia / Trabalho

Conforme podemos observar no gráfico 01, continua ocorrendo em Guarulhos um distanciamento entre o número 

de estabelecimentos comerciais e de serviços, em favor deste último setor, demonstrado claramente pela figura 

da “boca de jacaré” destacada no gráfico. Aparentemente Guarulhos vai se tornando uma cidade voltada para a 

prestação de serviços, fato este que vem sendo observado nos grandes centros industriais no Brasil e no mundo.

Gráfico 01: Evolução da Quantidade de Estabelecimentos por Setor
Fonte: Ministério do Trabalho

Mantido o atual ritmo de crescimento, espera-se que o setor de serviços represente 50% dos estabelecimentos 

formais abertos no município até o final da década.

Infelizmente não temos um mapeamento da informalidade na cidade, o que elevaria sensivelmente esses 

números. Acredita-se que o setor de serviços seja o que  apresenta o maior índice de informalidade no Brasil.

Gráfico 02: Distribuição dos Estabelecimentos formais de Guarulhos
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A tabela 02, mostrada abaixo, apresenta os dados da RAIS de 2013 até 2017, além dos dados do CAGED 

ajustado para o ano de 2018, conforme agregação elaborada pelo IBGE para os setores da economia brasileira. 

Nesta tabela  podemos observar a retomada do crescimento do número de postos de trabalho em 2018, fato que 

não ocorria desde 2014. A variação positiva de 1,17%, que representa a geração de 3.751 novos postos de 

trabalho, pode ser o início de uma longa série de recuperação do emprego formal na cidade, que vinha se 

deteriorando desde o início da década.

O destaque negativo é a manutenção da queda dos empregos formais na Indústria de Transformação que perdeu 

992 postos de trabalho, o que representa 1,16% do total. Embora esse ritmo de queda venha se desacelerando 

desde 2017, mesmo que haja a tão esperada recuperação econômica nos próximos anos, dificilmente voltaremos 

a ter o mesmo nível de emprego industrial que tínhamos no início da década.

Por outro lado, em linha com a mudança do perfil econômico da cidade, o setor de Serviços se confirma como o 

mais dinâmico da cidade, apresentando uma variação positiva nos postos de trabalho de 3,31%, que em termos 

absoluto representa um aumento de 4.252 vagas preenchidas.

O Comércio também conseguiu, em 2018, manter o ritmo de crescimento apresentado no ano anterior, gerando 

977 postos de trabalho, o que representa um aumento de 1,37% em relação a 2017.

Tabela 02: Evolução do Mercado de Trabalho Formal em Guarulhos por Setor – Var% 2017/18
Fonte: Ministério da Economia / Trabalho - *RAIS 2017+CAGED 2018

Postos de Trabalho Formais
Quando alongamos o horizonte temporal de análise e fazemos uma comparação dos postos de trabalho que 

existiam em 2013 com o quadro atual, em 2018, conforme podemos observar na tabela 03 nota-se que, dos 

setores relevantes para a economia da cidade, apenas o de Serviços apresentou aumento nos postos de 

trabalho, saindo de 125.494 para 132.692, um aumento de 5,74%. Em termos absolutos gerou 7.198 vagas.

Neste mesmo período em análise, a Indústria de Transformação perdeu 21,81% dos seus postos de trabalho, 

passando de 107.785 para 84.280, destruindo 23.505 vagas de empregos formais. Para um setor que no início 

do século era o maior empregador do município e o principal indutor do crescimento econômico da cidade, isso é 

bastante significativo e deve nos levar a uma reflexão sobre os caminhos do desenvolvimento econômico em 

Guarulhos.

Outro setor que vem apresentando forte queda é o da Construção Civil, embora este tenha menor importância em 

termos de emprego formal, sabemos que ele impacta fortemente no desenvolvimento da cidade. Este setor 

reduziu seus postos de trabalho formal em 59,67%, o que em termos absolutos representa 9.637 vagas. Isso 

certamente impacta negativamente na circulação de renda do município e nas próprias perspectivas de 

crescimento econômico.

Enquanto a queda na Indústria de Transformação aparenta ser estrutural, com a mudança da matriz econômica do 

município e da região metropolitana na qual estamos inseridos - que passa como outros grandes centros a se 

tornar prestadora de serviços - a queda na Construção Civil possivelmente ocorre por uma questão conjuntural, que 

conjuga um período de forte recessão no país e consequente queda no número de empregados, com uma 

instabilidade política que durou cerca de quatro anos - nos legando danos irreparáveis a economia do país e, 

consequentemente, dos municípios.

Tabela 03: Evolução do Mercado de Trabalho Formal em Guarulhos por Setor – Var% 2013/18
*RAIS 2017+CAGED 2018

Fonte: Ministério da Economia/Trabalho
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Gráfico 03 – Variação Percentual dos Vínculos por Setor – 2013/18

No gráfico 04 também observamos a “boca de jacaré”, como no gráfico 01, que denota a redução da importância 

da Indústria de Transformação e o aumento do dinamismo econômico do setor de Serviços, já analisados acima.

Gráfico 04 – Evolução dos Vínculos por Setor – 2013/18

A tabela 04 nos mostra a evolução dos postos de trabalho conforme o porte da empresa, medido aqui em 

quantidade de vínculos formais. São consideradas  de pequeno porte aquelas que possuem de 1 a 99 postos de 

trabalho, de médio porte as que possuem de 100 a 249 e de grande porte aquelas que possuem 250 ou mais.

O período analisado se estende de 2012 a 2017, com base na RAIS, uma vez que os dados do CAGED não 

contemplam a movimentação do mercado de trabalho por porte de estabelecimento.

Em 2017, considerando os conjuntos acima descritos, apenas as empresas de pequeno porte alcançaram 

resultado positivo na geração de postos de trabalho:  esse segmento gerou 3.028 vagas, o que representa um 

aumento de 1,97% de empregos formais. Os demais segmentos, médio e grande porte apresentaram saldo 

negativo na geração de vagas, sendo que o primeiro reduziu em 3,39% ou 1.637 postos de trabalho e o segundo 

1,41% o que representa 1.679 vagas.

Interessante observar que ao subdividir o grupo de grande porte, notamos que as empresas que possuem entre 

250 e 499 empregados aumentaram significativamente o número de postos de trabalho, passando de 29.396 

para 36.011, que em termos percentuais representa 22,50% a mais.

Quando alongamos o horizonte temporal em análise observamos, conforme nos mostra a tabela 04 ilustrada pelo 

gráfico 04, a mesma tendência de queda no número de empregados nas empresas de médio e grande porte e 

aumento no número de empregados nas empresas de pequeno porte, o que pode sinalizar uma maior resiliência 

dessas últimas, ou até mesmo ser fruto dessa nova matriz econômica da cidade, que conforme visto acima está 

migrando da Indústria de Transformação para o setor de Serviços, cujo mercado é mais atomizado.

Tabela 04: Evolução dos Postos de Trabalho por Porte do Estabelecimento em Guarulhos
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho
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A tabela 05 ilustrada pelo gráfico 04 nos mostra resumidamente a distribuição dos empregados conforme o porte 

da empresa e sua evolução desde 2012. Podemos observar que 48,88% dos postos de trabalho se concentram 

nas empresas de até 100 funcionários, 36,55% nas empresas com mais de 250 funcionários e apenas 14,56% 

nas empresas que possuem de 100 a 249 trabalhadores.

Tabela 05: Resumo da Evolução dos Postos de Trabalho por Porte do Estabelecimento em Guarulhos
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Gráfico 04: Evolução dos Postos de Trabalho por Porte do Estabelecimento em Guarulhos

Gráfico 05: Participação Percentual nos Postos de Trabalho por Porte do Estabelecimento em Guarulhos

O Ministério do Trabalho divulgou os dados do CAGED para o primeiro mês de 2019. Esses números nos mostram 

que Guarulhos reduziu em 196 o número de postos de trabalho, com destaque positivo para a Indústria de 

Transformação, que abriu 509 novas vagas, e com destaque negativo para o comércio, que fechou 727 postos de 

trabalho.

Em relação a esses números podemos afirmar que a redução de vagas no comércio em janeiro  é um fato sempre 

esperado devido ao final das festas de fim de ano, que leva à demissão dos temporários contratados. Quanto ao 

aumento das vagas na Indústria de Transformação, esse sim é um dado que, se for confirmado ao longo do ano, 

poderemos estar diante de uma recuperação deste importante setor da economia para a cidade de Guarulhos. 

Ainda não temos elementos suficientes, no entanto,  para garantir que isso venha a ocorrer.
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Tabela 06: Saldo do CAGED em Guarulhos por Setor – janeiro
Fonte: CAGED-LEI 4923/65 - MTb

Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Gráfico 06: Saldo do CAGED em janeiro de 2019 por Setor do IBGE

Para uma análise mais pormenorizada do mercado de trabalho formal, analisaremos a seguir algumas tabelas e 

gráficos ilustrativos, considerando as agregações contidas nas Divisões da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE elaborado pela Comissão Nacional de Classificação –  CONCLA do IBGE.

Na tabela 07 destacamos as vinte divisões que mais empregam na cidade. Nela observamos que o Comércio 

Varejista continua sendo o maior empregador do município com 46.819 postos de trabalho em 2018, o que 

representa 14,44% do total de empregos formais da cidade.

A forte influência do setor logístico aparece com destaque na tabela abaixo com as divisões: Transporte Terrestre, 

Comércio Atacadista, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas, Armazenamento e Atividades Auxiliares dos 

Transportes aparecendo respectivamente como as segunda, quarta e quinta que mais empregam na cidade, e 

mais abaixo aparece a divisão de Transporte Aéreo que figura na décima terceira posição. Juntas essas divisões 

somam um total de 73.549 empregados, o que representa em termos relativos 22,69% do total da cidade.

Outro setor que merece destaque é a Indústria de Transformação, que apesar de vir perdendo importância 

econômica na cidade, ainda figura com 7 divisões entre as que mais empregam no município. Juntas  elas somam 

52.280 postos de trabalho.

Isoladamente, cabe destacar o fortíssimo crescimento alcançado pela divisão: Serviços de Escritório, de Apoio 

Administrativo e Outros Serviços Prestados às Empresas, que aumentou em 218,99% seu número de postos de 

trabalho, passando de 3.613 em 2012 para 11.525 empregados em 2018, o que representa, em termos 

absolutos, a geração de 7.912 empregos. Essa divisão é típica do setor de prestação de serviços que, como 

vimos anteriormente, é aquele que vem ganhando maior destaque na economia de Guarulhos.

Como destaque negativo deve ser citado a divisão: Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 

que perdeu 3.776 postos de trabalho no mesmo período, o que representa uma queda em termos percentuais de 

27,94%, perda essa que poderá se agravar com o fechamento da fábrica da Ford situada em São Bernardo, 

atingindo toda a cadeia produtiva do setor automobilístico.
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Tabela 07: Evolução do Mercado de Trabalho por Divisão do CNAE 2.0
*RAIS/17 + CAGED ajustado 2018

Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Gráfico 07: Evolução do Mercado de Trabalho – Maiores Divisões (Guarulhos)

Na tabela 08, apresentamos um quadro evolutivo do emprego formal na indústria de Guarulhos no período de 

2012 até 2018. Neste período, como já foi visto acima, a divisão: Fabricação de Veículos Automotores, Reboques 

e Carrocerias foi fortemente impactada. No entanto, cabe destacar que a divisão: Confecção de Artigos do 

Vestuário e Acessórios, importante divisão relacionado à indústria têxtil, Foi reduzida para menos da metade, 

passando de 5.132 trabalhadores para 2.375 no período, o que representa em termos percentuais uma redução 

de 53,72%.

Como destaque positivo devemos lembrar o crescimento de 18,76% dos postos de trabalho da divisão: 

Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos, que passou de 5.075 empregados para 6.687. Esse 

segmento industrial vem ganhando importância econômica, porque, conforme veremos mais adiante, é o que 

paga o maior salário médio para os seus funcionários, o que gera externalidades positivas por toda a economia 

da cidade.13 14



Tabela 08: Evolução do Mercado de Trabalho – Divisões da Indústria de Transformação
*RAIS/17 + CAGED ajustado 2018

Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Na tabela a seguir destacamos o salário médio na cidade de Guarulhos, que em 2017 ficou em R$ 3.029,78, e nas 

10 divisões que apresentam a maior média. Dentre elas, metade são divisões relacionadas à Indústria de 

Transformação, o que corrobora a importância relativa deste segmento na circulação da renda na cidade.

A divisão que apresentou o maior salário médio em 2017 foi a Fabricação de Produtos Farmoquímicos e 

Farmacêuticos R$ 9.681,68 superando a média da cidade em 219,55%  Sem seguida temos a divisão: Transporte 

Aéreo R$ 7.680,26 ficando 153,49% acima da média. Esses setores são fortemente relacionados com presença 

do Aeroporto Internacional.

Gráfico 08: Evolução do Mercado de Trabalho – Cinco Maiores Divisões da Indústria de Transformação
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Tabela 09: Salário Médio – 10 Maiores Divisões
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Quando analisamos as 10 maiores divisões, destacando a quantidade de empregos formais, o quadro se altera. 

Como vimos anteriormente, a divisão: Comércio Varejista aparece como a mais significativa, seguido de 

Transporte Terrestre e Administração Pública, Defesa e Seguridade Social.

Apesar dessas divisões não possuírem uma média salarial alta, apenas duas possuem média salarial maior que o 

conjunto da cidade, juntas elas representam 58,56% do total de empregos da cidade, sendo, portanto muito 

importantes na geração de postos de trabalho.

Tabela 10: Empregos Formais – 10 Maiores Divisões
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

A massa salarial é um importante indicador econômico para a cidade. Neste sentido, conforme podemos observar 

na tabela 11, notamos que dentre as 10 maiores divisões neste quesito a maior contribuição, isoladamente, 

pertence à divisão: Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, com 11,40% do total, seguida do 

Comércio Varejista e do Transporte Terrestre e Aéreo. Isso demonstra que o setor público ainda aparece como um 

importante vetor para o desenvolvimento da cidade.

Neste item a Indústria de Transformação perde parte da sua relevância, aparecendo apenas com 3 divisões 

dentre as 10 maiores, que juntas somam 14,20% do total da massa salarial da cidade.
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Tabela 11: Massa Salarial – 10 Maiores Divisões
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Quando analisamos isoladamente o setor: Indústria de Transformação com todas as suas divisões, notamos 

que 9 das 23 divisões que compõem o segmento apresentam uma média salarial acima da média da cidade, 

conforme podemos observar na tabela 12.

Tabela 12: Salário Médio – Divisões da Indústria de Transformação
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

O somatório de todas as divisões da indústria soma 25,09% do total de empregos do município, conforme 

podemos observar na tabela 13, com destaque para as divisões: Fabricação de Produtos de Borracha e de 

Material Plástico, Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias e Fabricação de Produtos 

de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos, respectivamente 1ª, 2ª e 3ª maiores empregadoras, que juntas 

somam 31.362 empregos formais, que em termos relativos significam 9,79%.

Essas três divisões agregam empresas que produzem também para o setor automobilístico, dando assim 

uma dimensão da importância deste segmento  para a cidade.
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Tabela 13: Empregos Formais – Divisões da Indústria de Transformação
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho

Analisando o setor industrial e suas divisões sob a ótica da geração de renda  ou da massa salarial, evidencia-se 

o forte impacto que esse segmento produz na economia da cidade,  gerando uma massa salarial mensal de 306,8 

milhões de reais, que em termos relativos significa 31,61% de toda a massa salarial do município. Neste sentido 

a divisão mais relevante novamente é a da Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos, que sozinha 

gera 5,85% da massa salarial, em termos absolutos 56,8 milhões; seguida da Fabricação de Veículos 

Automotores, Reboques e Carrocerias com 46,3 milhões de reais e da Fabricação de Produtos de Borracha e de 

Material Plástico, com 34,7 milhões de reais. Juntos essas três divisões geram 27.923 empregos.

Tabela 14: Massa Salarial – Divisões da Indústria de Transformação
Fonte: Ministério da Economia/Trabalho
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Comércio Exterior

A cidade de Guarulhos tem uma forte participação no comércio internacional do Brasil, tendo finalizado o último 

ano como o 21º maior município exportador do país e o 13º maior importador.

Em 2018, 646 empresas guarulhenses participaram como importadoras no comércio internacional e outras 432 

exportaram.

No Estado de São Paulo somos o 7º maior município exportador, com 3% de todas as exportações do Estado e o 5º 

maior importador, com 4% de participação nas importações do Estado.

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, tem envidado 

esforços no sentido de ampliar o leque de empresas participantes do comércio internacional, para assim 

contribuir com o aumento da competitividade das empresas da cidade e também para o aumento da participação 

do país no comércio internacional.

Neste sentido, diversas  ações têm sido tomadas. A promoção de eventos de divulgação da cultura exportadora, 

como o Guaruex, que terá sua 9ª edição realizada este ano, o 5º SP EXPORT, evento realizado em parceria com a 

INVESTE São Paulo e missões empresariais, para Washington realizada em 2018 e Lisboa que partirá de 

Guarulhos com aproximadamente 15 empresários da cidade para prospectar negócios em Portugal.

A balança comercial de Guarulhos vem se recuperando nos últimos dois anos da forte queda que teve no período 2012/16 – 

auge da crise econômica atual - onde a corrente de comércio da cidade caiu 39,29% passando de 5,5 bilhões de US$ FOB 

em 2012 para 3,3 em 2016. 

No gráfico 09, vê-se com clareza o “V” que indica a recuperação do setor, embora com um ângulo bem aberto. Pode-se 

visualizar também a “boca de jacaré” se formando pelo distanciamento das importações em relação às exportações.

O recente período de recuperação deve-se principalmente, pelo crescimento mais intenso das importações, que de 2016 

para 2018 cresceram 35,78%, contra um crescimento mais brando de 25,96% das exportações.

Balança Comercial

Podemos observar no gráfico 10 que o último saldo positivo da balança comercial ocorreu em 2012. Se não 

aprofundarmos nossas análises, isso pode parecer ruim, no entanto, conforme será visto mais adiante, grande 

parte das importações da cidade são de insumos à produção. O  fato de estarmos importando mais, portanto 

significa que a nossa indústria também está produzindo mais, seja para consumo interno no país ou mesmo para a 

exportação.

Tabela 16: Evolução da Balança Comercial de Guarulhos 2012/18
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Gráfico 09: Evolução do Mercado de Trabalho – Cinco Maiores Divisões da Indústria de Transformação
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Tabela 15: COMEX - Ranking SP e Brasil
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior



Gráfico 10: Evolução do Saldo da Balança Comercial

Gráfico 11: Evolução da Corrente de Comércio

Dentre os 10 principais produtos da pauta de exportação da cidade o item “Consumo de Bordo”, que se refere aos 

produtos consumidos nas aeronaves que fazem vôos internacionais, continua como o mais exportado, com uma 

participação relativa de 38,07% da pauta. Em relação a 2017 a exportação deste item caiu 22,35%, o que pode 

ser explicado parcialmente pelo câmbio, já que o dólar teve um período de alta significativa durante o ano de 

2018, chegando a R$ 4,195 em 13 de setembro de 2018. Outro fator que pode ter influenciado essa queda seria 

o aumento relativo da participação dos outros produtos da pauta. Dos seis primeiros produtos mais exportados 

pela cidade, cinco aumentaram sua participação significativamente, conforme podemos observar na tabela 17.

Dentre os 5 itens mais exportados por Guarulhos, cinco são da indústria farmacoquímica e farmacêutica, o que 

evidencia a importância deste segmento industrial para a cidade, fato este também destacado pelo mercado de 

trabalho, conforme vimos anteriormente.

Tabela 17: Principais Produtos Exportados
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior25 26



A pauta de importação da cidade é muito diversificada, com uma participação relativa dos produtos mais 

atomizada do que a pauta de exportação. Dentre os 10 produtos mais importados também merece destaque 

aqueles relacionados com a indústria farmacoquímica e farmacêutica, onde cinco itens figuram entre eles, 

conforme podemos observar na tabela 18.

Os 10 principais itens importados por Guarulhos representam 23,39% do total da pauta, sendo que todos eles 

apresentaram uma variação positiva em 2018 quando comparado com o ano anterior, o que denota um maior 

dinamismo da indústria na cidade, visto que grande parte da pauta de importação do município são insumos à 

produção local.

Dentre os dez mais importantes destacados na tabela 18, apenas um não se destina ao processo produtivo, que 

é o 9º item da pauta, mas que mesmo assim ainda se refere a produto largamente utilizado no mercado de beleza 

e estética (setor de Serviços), que tem tido um forte crescimento em nosso país nos últimos anos, segundo estudo 

realizado pelo SEBRAE e citado pela revista Exame em sua edição de junho de 2018, o número de centros 

estéticos e salões de beleza no país aumentou 567% de 2010 a 2015 e com previsão de crescimento mantida até 

2020.

Tabela 18: Principais Produtos Importados
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Conforme podemos observar na tabela 19, o principal país ao qual se destina as exportações de Guarulhos 

continua sendo os Estados Unidos, que teve sua participação relativa ampliada de 11,16% para 14,97%, quando 

comparado os anos de 2017 e 2018.

Dentre os 9 países que representam nossos maiores parceiros comerciais nas exportações  apenas dois, Canadá 

e Argentina apresentaram queda em suas participações, este último motivado por uma forte crise econômica.

O aumento da participação da Alemanha, uma das maiores economias do mundo, como destino de nossas 

exportações foi extremamente significante, passando de 97,1 milhões de USD FOB para 166,9, o que representa 

uma variação positiva de 71,90%.

Outro país cujo aumento na participação merece destaque são os Emirados Árabes Unidos, que sequer figuravam 

entre os 10 maiores e em 2018 apareceu como o nosso 8º maior destino, com um aumento de 133,57% em 

relação a 2017.

Tabela 19: Principais Produtos Importados
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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Gráfico 12: Principais Destinos das Exportações - Países

Gráfico 13: Principais Destinos das Exportações – Variação Percentual

Conforme podemos observar na tabela 19, a principal origem de nossas importações continua sendo a China, que 

agora possui uma participação relativa de quase um quarto do total, com um aumento de 13,21% em 2018 em 

relação a 2017, passando de 23,96% para 24,46%.

Dentre os 10 países que mais exportaram para Guarulhos em 2018, apenas a Itália teve redução, passando de 

72,5 milhões de US$ FOB para 68,3, uma queda de 5,89%.

O dado mais positivo em termos de percentual de variação foi de Porto Rico, cuja aumento foi de 161,45%, 

passando de 27,1 milhões de US$ FOB para 70,9.

Nossos três principais parceiros nas importações: China, Estados Unidos e Alemanha somam mais de 50% do total 

das importações da cidade, conforme podemos observar no gráfico 15.
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Tabela 20: Principais Origens das Importações
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Gráfico 14: Principais Origens das Importações

Gráfico 15: Distribuição Percentual das Origens das Importações

Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Economia sobre a balança comercial referem-se ao 1º bimestre de 

2019, conforme tabela 21. Nela podemos observar que a corrente de comércio da cidade reduziu em 6,37%, 

embora seja uma queda pequena  esse resultado não era inesperado, visto que o mês de fevereiro teve mais 

dias úteis em 2019 que em 2018, e também as expectativas econômicas para 2019 são melhores do que eram em 

2018. 

Embora o comportamento dos agentes econômicos não esteja refletido essas expectativas, espera-se que ao 

longo do ano ele se alinhe e tenhamos novamente um resultado positivo em nossa corrente de comércio, 

repetindo ou ampliando nossa participação no comércio internacional.

31 32



Tabela 21: Balança Comercial – 1º bimestre 2019/2018
Fonte: Ministério da Economia/Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Gráfico 16: Corrente de Comércio – 1º bimestre 2019/2018

Produto Interno Bruto de Guarulhos 
PIB Mun

O IBGE divulgou recentemente o PIB municipal de 2016. Guarulhos contabilizou um valor de quase 54 bilhões, 

figurando assim como o 12º maior do país, sendo o 9º maior PIB industrial do Brasil somando mais de 11 

bilhões de reais apenas neste setor.

Na tabela 22 temos a evolução do PIB da cidade desde 2010, tanto em termos nominais como reais. Podemos 

observar que nos anos de 2015 e 2016, auge da atual crise econômica, Guarulhos teve uma redução do PIB em 

termos reais acompanhando a recessão econômica vivida pelo país, que teve uma retração do PIB de -3,5 em 

2015 e -3,3 em 2016. Em termos nominais nosso PIB voltou a crescer, depois da pequena queda registrada em 

2015.

Tabela 22: Balança Comercial – 1º bimestre 2019/2018
Fonte: IBGE
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Gráfico 17: Evolução do PIB – Nominal e Real em 2016
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Aeroporto - Dados e Influência Econômica
Na presente exposição iremos apresentar uma visão histórica dos números relativos ao Aeroporto 

Internacional de Guarulhos no eu concerne à movimentação de cargas e à movimentação de passageiros, além de 

números relativos aos pousos e decolagens.

Estas informações corroboram a relevância do Aeroporto Internacional de Guarulhos para o 

desenvolvimento econômico do Município e a relevância de promover maior sinergia e integração entre 

Aeroporto e Cidade, com potencial produção de resultados positivos para ambos.

Movimentação de Carga 2000 - 2018 (kg)

Movimentação de Passageiros e Aeronaves 
2013 - 2018
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Turismo
Centro de Inteligência do Turismo
CIT - Guarulhos

O Centro de Inteligência do Turismo tem o objetivo de analisar o comportamento e as informações do turismo 

guarulhense, a fim de contribuir para que o destino se torne cada dia melhor para o munícipe e visitantes. As 

informações levantadas, compiladas e analisadas pelo Departamento de Turismo da Prefeitura de Guarulhos, são 

dirigidas aos profissionais, especialistas, acadêmicos, agentes públicos e privados, para auxiliar na tomada de 

decisões, com propósito de conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento do setor turístico na cidade.

O município de Guarulhos apresenta gradativo crescimento no segmento de turismo, o que pode ser observado 

pela arrecadação de ISS do setor que, de 2016 a 2018 teve um aumento de mais  de 33 milhões reais. 

2016 - R$45.405.640,75

2017 - R$61.109.134,37

2018 - R$78.725.055,73

Aeroporto
O Aeroporto Internacional é responsável por grande parte da movimentação turística da cidade e em 2018 

recebeu mais de 27 milhões de passageiros de vôos domésticos, representando um aumento de 

aproximadamente 15% em comparação a 2017, e quase 15 milhões de passageiros internacionais, que 

representa cerca de 6% a mais que o ano anterior. O aeroporto também vem se desenvolvendo como um pólo de 

serviços do setor, contanto com aproximadamente 300 estabelecimentos comerciais.
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Rodoviária
A Rodoviária da cidade, localizada no Parque Cecap, também apresenta um sutil crescimento, tendo como 

faturamento R$252.575,06 em 2018, R$65.583,59 a mais em relação ao ano de 2017. No que diz respeito aos 

embarques e desembarques, notamos uma pequena evolução no número de passageiros, como pode ser 

observado no gráfico.

Guarulhos dispõe de 17 principais hotéis, com aproximadamente 3.056 UHS nas categorias Economic, MidScale e 

UpScale. Em 2018 obteve nota média geral de 3,5 pelo Tripadivisor e 8,15 pelo Booking, sendo que cada 

categoria apresentou as seguintes notas:

Meios de Hospedagem

Categoria Tripadivisor Booking
Economic 3 7,75
MidScale 3,5 8,07
UpScale 4 8,65

Em relação à ocupação nos hotéis no ano de 2018, houve um aumento de aproximadamente 6% em relação a 

2017, mostrando  uma retomada no crescimento do setor. Já os valores das diárias  praticamente se mantiveram 

os mesmo,  tendo apenas em 2014 um salto devido à demanda gerada pela  Copa do Mundo. 
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Acompanhando os demais indicadores relativos ao turismo da cidade em 2018, constatamos um crescimento no 
emprego e renda do setor, com um total de 35.357 vínculos empregatícios, número aproximadamente 10% 
superior em relação ao ano de 2017. Quanto ao salário médio do setor, observamos uma evolução significativa, 
partindo de R$1.747,00 em 2017 para R$3.394,29 em 2018, segundo dados base do RAIS2017 ajustado pelo
CAGED2018.

Emprego e Renda

&
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Ciência e Tecnologia

O conhecimento como indutor 
do desenvolvimento econômico

O Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação - DCTI foi criado pela Lei nº 7.550/2017, que trouxe a estrutura 

administrativa da atual gestão municipal, com a missão de trabalhar as políticas voltadas ao desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e inovação no Município.

Embora esta temática não fosse completamente nova em Guarulhos, presente através da atuação da academia, 

entidades empresariais e entidades com atuação específica como a AGENDE Guarulhos – responsável pela 

criação e operação do primeiro ambiente de inovação do Município oficialmente reconhecido pelo Governo do 

Estado de São Paulo – a existência de uma estrutura do Executivo completamente dedicada ao tema é inédita, e a 

experiência nestes anos foi de constante aprendizado, mas também de realizações.

Em 2017, com apoio institucional do Município através da SDCETI, foram criados dois novos ambientes de 

inovação: o Centro de Inovação Tecnológica Innovation Guarulhos – CITIG e o MediaLab ENIAC. O diferencial 

destes ambientes é que eles foram criados e são mantidos completamente com recursos privados, mostrando que 

a atuação do Governo como ente fomentador também é capaz de produzir significativos resultados para o 

ecossistema local de inovação. O CITIG, como primeiro Centro de Inovação Tecnológica 100% privado do Estado 

de São Paulo, serviu como caso de referência para outros municípios interessados em ter um ambiente de 

inovação desta espécie.

Com um CIT reconhecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SDECTI 

do Governo do Estado de São Paulo, foi possível obter em 21 de setembro de 2018 o credenciamento provisório 

no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação do projeto do Parque Tecnológico de Guarulhos, o que oficializa a 

iniciativa perante o Estado e permite a conjugação de esforços para sua concretização.

A SDCETI, através do DCTI, tem atuado fortemente na promoção da cultura de inovação e do empreendedorismo 

inovador em Guarulhos, através de concursos de startups e hackathons realizados no âmbito de eventos 

temáticos como o Experimenta ou da Semana do Conhecimento – grande evento realizado concomitantemente 

com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desde 2017, reunindo a SEMCITEC e a FECEG e a elas somando a 

Expo Criatividade e a Mostra de Economia Criativa.

c

Ensino superior, e da FECEG, voltada ao ensino Médio e Técnico, a Semana do Conhecimento passou a contar com 

dois novos eventos: A 1ª Expo Criatividade, voltada ao ensino fundamental, e a 1ª Mostra de Economia Criativa, 

voltada aos pesquisadores e empreendedores.

A Expo Criatividade é voltada aos alunos e professores do ensino fundamental I e tem como principal objetivo 

estimular a criatividade e o interesse científico e tecnológico através da exposição de trabalhos mais visuais, 

atividades lúdicas e teatro.

A Mostra de Economia Criativa, por outro lado, tem o objetivo de promover o conhecimento, a inovação e as boas 

práticas empresariais através da valorização de projetos de economia criativa da cidade, bem como através da 

apresentação de ferramentas que estimulam a indústria e o processo criativo.

Em 2017, na inauguração da Semana do Conhecimento, foram 202 projetos inscritos, sendo: 8 na expo 

criatividade, 79 na FECEG, 87 na SEMCITEC e 29 na Mostra de Economia Criativa. Os dois eventos novos, Expo 

Criatividade e Mostra de Economia Criativa, mostraram números de inscrições mais tímidos em relação à FECEG e 

à SEMCITEC, o que é natural uma vez que estes ocorrem desde 2014 e 2012 respectivamente. Ainda assim, o 

número de projetos e o engajamento dos participantes dos eventos estreantes foi fundamental para consolidar o 

novo formato.

Em 2018, a Semana do Conhecimento passou dos 202 para 341 projetos, sendo: 30 na Expo Criatividade, 186 na 

FECEG, 73 na SEMCITEC e 52 na Mostra de Economia Criativa. Chama atenção o aumento expressivo que tiveram 

em sua segunda edição a Expo Criatividade e a Mostra de Economia Criativa, com crescimentos percentuais de 

275% e 79,31% no número de projetos inscritos. Os eventos estreantes de 2017 e ainda novos em 2018 

mostraram força e relevância, contribuindo para consolidar a Semana do Conhecimento como um evento 

abrangente que desperta o interesse em ciência, tecnologia e inovação desde os mais pequenos e aproxima a 

academia do empreendedor.

Os próximos passos para estruturar e consolidar o ecossistema de inovação de Guarulhos são a Lei Municipal da 

Inovação (Projeto de Lei nº3.804/18), que juntamente com o Decreto Municipal nº 35.060/2018 irá dar o 

arcabouço legal necessário para criar e dar funcionalidade ao Sistema de Inovação de Guarulhos – SIG.

A Lei criará o Conselho Muniipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa eu trabalhará na criação e implementação a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

juntamente com o DCTI, o Fundo Municipal de Inovação e o Programa Municipal de Promoção do Investimento em 

Inovação- PMPII – este último inspirado no modelo de incentivo ao investimento inaugurado pelo município de 

Florianópolis.

O ecossistema de inovação de Guarulhos ainda está em formação, mas já mostra sinais de grande potencial para 

desenvolvimento e uma grande vontade e talento do guarulhense em usar inteligência e criatividade para 

solução de problemas.

Em 2017, ano da 6ª SEMCITEC e da 4ª FECEG, nasceu a Semana do Conhecimento. Além da SEMCITEC, voltada ao 
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