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Neste mês de dezembro, agradecemos a confiança da população de Guarulhos, 

pela confiança depositada para mais um mandato eletivo.Combatemos e estamos 

combatendo a Pandemia com firmeza, porque valorizamos a vida. No Centro 

de Combate ao Coronavírus, uma estrutura transitória e de emergência que 

denominamos 3C-Gru, conjugado com a Rede Municipal de Saúde e Hospitais 

parceiros, pudemos salvar milhares de vidas. Esse foi nosso compromisso que 

cumprimos fielmente.

Porém, a terrível Pandemia ainda não acabou e requer atenção e cuidados. Em 

breve teremos uma vacina eficaz e o COVID-19 então será erradicado com o tempo.

Os efeitos da retração econômica sobre o sistema produtivo e até sobre a arrecadação 

municipal foram importantes. Mesmo assim, não abdicamos de continuar bem 

administrando a cidade, com responsabilidade e trabalhando duro.

Pusemos os recursos humanos e materiais da Prefeitura para auxiliar especialmente 

os pequenos e micro empreendedores. Que se reinventaram ou absorveram o 

desafio de continuar empreendendo e gerando renda em meio às dificuldades.

Flexibilizamos, aos poucos, a economia local, observando a hierarquia da legislação 

estadual e o que determinou a Justiça. Observando sempre os protocolos sanitários. 

Porque a vida está em primeiro lugar!

E continuaremos com esse esforço. Inclusive estudando meios afirmativos, se a 

legislação permitir, de repasses financeiros para pequenos e micro empreendedores 

em dificuldades. A população de Guarulhos é obreira e muito determinada. Capaz 

de enfrentar grandes desafios.

Eu e minha equipe de governo estaremos a postos para, unindo forças com a 

sociedade, buscarmos uma retomada econômica segura, que garanta o vigor de 

nossa economia e o sustento das famílias.

GUARULHOS VENCENDO A PANDEMIA 
E SEMPRE PUJANTE

Guti
Prefeito de Guarulhos
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O ano de 2020 trouxe grandes desafios a todos.  O governo municipal, sensível a 

circunstância, atuou priorizando a preservação e manutenção da saúde de nossos 

cidadãos – “pacto pela vida”. No entanto, os desafios causados pela pandemia não 

se limitaram à criação de infraestrutura para salvar vidas, também lutou para salvar 

CNPJs, que em Guarulhos totalizam um universo de 169.076 sendo 89.992 MEIs, micro 

e pequenos empreendedores que geram emprego, renda e divisas para o município, 

e que ficaram muito mais vulneráveis sob a quarentena, ante a paralisação total ou 

parcial de suas atividades econômica e sem recursos ou perspectivas de uma retomada. 

Somados a isso, a falta de sintonia entre as esferas federais e estaduais quanto às 

estratégias do combate ao Covid-19 e o desconhecimento da ciência sobre o vírus (não 

existia protocolo medico para a doença), culminaram em um cenário de incerteza e caos. 

Considerando nossa estrutura federativa, compete aos estados e municípios 

o desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde – criação e 

gestão de hospitais, insumos e os profissionais na linha de frente a fim de 

preservar e salvar vidas, suportados pelo ente federal, com capacidade de 

gerir as finanças e direcionar subsídios ao setor de saúde e ao produtivo.  

O governo federal manteve-se na estratégia da transferência de renda, em 

duas frentes; criando o auxílio emergencial, que potencializou o bolsa família, 

e inseriu milhares de cidadãos em programas de renda, elevando o nível de 

sobrevivência e irrigando na economia mais de R$ 213,8 bilhões; além de criar 

um pacote de ajuda a cadeia produtiva – subsídio em folha de pagamento, 

suspensão de alguns impostos e taxas, e concessão de credito para capital de giro. 

Resulta que, para a concessão acima mencionada, constatou-se que os recursos 

nunca chegaram à ponta, ainda que fundos garantidores tenham sido criados.  

 A situação da quarentena, que se estendeu por mais de seis meses, expôs a 

ineficiência econômica desses programas emergenciais a cadeia produtiva e 

criou uma perversa equação com o consumo das famílias em alta, amparados 

pelo auxílio emergencial, a insegurança instalada pelo enfraquecimento de 

setores da cadeia produtiva e, a reboque, o baixo nível de produção, a escassez 

de produtos, câmbio em desequilíbrio, falta de insumos e alta de preços.  

AS DIFICULDADES CAUSADAS PELA 
PANDEMIA E SEUS ENFRENTAMENTOS
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William Cotrim Paneque
Secretário da SDCETI e Vice-Presidente da FACESP pelo Alto Tietê

Apesar desse ambiente complexo, o governo municipal cumpriu o seu papel ao 

agir com assertividade na priorização da vida humana, assegurando o respeito 

aos protocolos sanitários e, ao mesmo, apoiando, orientando e facilitando a cadeia 

produtiva de nossa cidade – desenvolveu cartilhas de orientação ao funcionamento 

das empresas; campanhas de conscientização, essenciais para a sustentabilidade 

e flexibilização da atividade econômica; campanhas de fomento ao comércio 

guarulhense, especialmente o pequeno e médio comércio; a criação da Casa do 

Empreendedor, em conjunto com principais entidades representativas dos setores 

industriais, comerciais e de serviços; tem o objetivo em apoiar as empresas e 

empreendimentos, apoio a gestão, e acesso ao crédito, além de aculturá-lo às novas 

tecnologias como, mercado digital e “e-commerce”, ferramentas essenciais para 

esse novo momento, e ser um catalisador das demandas  do setor industrial  com 

a criação de políticas de incentivos e atração de novas  empresas , como também 

de demandas de infraestrutura em nosso parque industrial. Avançou ainda com 

a autorização e prorrogação automática de renovação das licenças municipais e 

postergou o pagamento de taxas, contribuições e impostos até o final de 2020.    

Com ações propositivas e alinhadas às políticas públicas do município amparadas 

ao princípio de liberdade econômica, desburocratização, e de integridade, 

proporcionando um ambiente de segurança jurídica para que o empresário, 

empreendedor e/ou industrial da cidade tenham o governo como grande parceiro e 

facilitador e possam evoluir naquilo que melhor sabem fazer: inovar, gerar empregos 

e divisas para nossa cidade - esse é o maior instrumento de desenvolvimento social.  

Vemos que a estabilidade para essa crise, como o advento da vacina e a superação dos 

desafios de seu armazenamento de distribuição da mesma, somados a finalização 

do processo de imunização da população, dever perdurar por todo o ano de 2021. 

Esperamos do governo federal a percepção da atual situação e a criação de estratégia 

e ações, no âmbito do auxílio emergencial e no acesso a programas de suporte à 

cadeia produtiva, mais ágil, e dilatada, para que nossa sociedade não seja afetada 

com os impactos dessa que se sinaliza como a possível segunda onda e quarentena 

forçadas, e de consequências dramáticas para nossos país.
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Ainda estamos sob o impacto da pior Pandemia dos últimos 100 anos. Que acarreta uma 

retração econômica mundial sem precedentes, em meio à economia globalizada.

Após um período de restrições ao contato social e até “lockdown” parcial no período de 

pico, a despeito de milhares de contaminados e de mortos mundo afora, quando a curva 

de contágio deu sinais de declínio houve a flexibilização.

O setor de agricultura foi o menos atingido; depois a indústria de transformação; o 

comércio sim enfrentou dias muito difíceis e o setor de serviços praticamente ficou semi 

paralisado! E com isso veio a retração econômica. Em Guarulhos, uma cidade aeroportuária, 

a balança comercial ficou prejudicada ainda mais porquanto nosso principal produto de 

exportação são combustíveis e lubrificantes para aeronaves.

Mas o auxílio emergencial federal, que tem beneficiado 68 milhões de brasileiros - mais que 

toda a população da Itália (60 milhões) - injetou numerário na economia, que foi destinado 

ao consumo. O que, de certa forma, minimizou o impacto econômico sobre as pessoas, 

embora muita gente que integra a cadeia produtiva amargasse perdas. Exceto alguns 

setores, como o supermercadista e o farmacêutico, que contabilizaram lucros copiosos.

Mas a Pandemia recrudesce agora, no mundo todo. Mais fortemente no hemisfério norte, 

com a proximidade do inverno. O homem é um ser gregário, vive em sociedade. Tanto 

o isolamento quanto o distanciamento social são penosos de suportar. E cada um tem 

seus limites de tolerância. Os efeitos psicossociais são devastadores.

A boa notícia é que mais de uma dezena de Laboratórios conceituados desenvolveram 

vacinas, cujos testes estão sendo ultimados. Possivelmente, em março do ano que vem 

deve estar em curso a imunização. Mas, na melhor das hipóteses, somente no fim de 2021 

parcela significativa dos 8 bilhões de habitantes da Terra estará imunizada!

O momento requer calma, serenidade, proatividade e reflexão. E não me refiro ao Brasil, 

mas ao mundo inteiro.

A humanidade já enfrentou e superou momentos mais difíceis, ao longo da história, 

como as guerras mundiais do século passado.

Iremos superar novamente mais este desafio, rumo ao progresso, não só material, mas 

sobretudo para sermos melhores enquanto pessoas!

O DESAFIO DA PÓS-PANDEMIA: UMA 
SOCIEDADE MELHOR

Antonio Martinho Risso 
Sociólogo, Advogado, Comunicador e Secretário Adjunto da SDCETI
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A 8ª Edição do Caderno Econômico de 

Guarulhos traz um panorama da situação 

econômica da cidade em 2020. Nele você 

encontrará os principais indicadores 

econômicos do município e uma análise 

das tendências para os próximos meses e 

para o ano seguinte.

Na primeira parte do caderno analisamos o 

impacto da pandemia na balança comercial 

da cidade com base nos números divulgados 

pela Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais – SECINT 

– do Ministério da Economia

Na segunda parte deste trabalho trouxemos 

os números do mercado de trabalho formal 

divulgados pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho – SEPTR -para a 

cidade de Guarulhos nos três primeiros 

trimestres de 2020, números estes que já 

trazem todos os impactos da pandemia e 

das ações mitigatórias para a manutenção 

do emprego e da renda adotadas pelo 

Ministério da Economia.

Em seguida mostramos a visão empresarial 

e como os principais lideres empresariais da 

cidade lidaram com o período de pandemia 

e como o seu segmento econômico encara o 

momento atual e quais são as perspectivas 

para o futuro.

Por fim, trazemos um breve resumo de 

uma importante atividade executada pelo 

Departamento de Ciência, Tecnologia 

e Inovação da SDCETI, que em plena 

pandemia conseguiu realizar a IV Semana 

do Conhecimento, que eventualmente 

neste ano foi virtual.

INTRODUÇÃO

 Exportações US$ Milhões

1.074,37
 -41,8% Var. Jan-Out

2020/2019

 Importações US$ Milhões

1.569,90
 -17,5% Var. Jan-Out

2020/2019

 Corrente US$ Milhões

2.644,27
 -29,5% Var. Jan-Out

2020/2019

 Saldo da Balança 
US$ Milhões

-495,53
Déficit Jan-Out

2020

2,8%
Part. nas Exportações - SP

Jan-Out/2020
     
     

3,7%
 Part. nas Importações - SP

Jan-Out/2020

8º
Ranking de Exportações - SP

Jan-Out/2020
     
     

6º
Ranking de Importações - SP

Jan-Out/2020

0,6%
Part. nas Exportações - Brasil

Jan-Out/2020
     
     

1,2%
 Part. nas Importações - Brasil

Jan-Out/2020

28º
Ranking Exportações - Brasil

Jan-Out/2020
     
     

14º
 Ranking Importações - Brasil

Jan-Out/2020

Fonte: Ministério da Economia/SECINT
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Resumo da Balança Comercial de 
Guarulhos

Um dos pilares do crescimento econômico 

é o comércio internacional. As trocas de 

mercadorias entre as nações ocorrem 

favoravelmente àquelas que possuem 

vantagens competitivas ante as demaise 

o principal medidor desse intercâmbio é a 

balança comercial. No Brasil, alguns dados 

são desagregados no nível municipal, 

permitindo às cidades medir o seu nível de 

internacionalização e o quanto o ambiente 

externo influencia o seu desenvolvimento.

Nossas exportações caíram 41,8% quando 

comparado com igual período de 2019. 

As importações tiveram uma queda mais 

modesta de 17,5%, o que resultou numa 

retração de 29,5% da corrente de comércio 

(exportação+importação) e um déficit no 

saldo da balança (exportação-importação) 

de quase 500 milhões de US$ FOB.

Essa queda sem dúvida nenhuma está 

COMÉRCIO EXTERIOR

 Exportações US$ Milhões

1.074,37
 -41,8% Var. Jan-Out

2020/2019

 Importações US$ Milhões

1.569,90
 -17,5% Var. Jan-Out

2020/2019

 Corrente US$ Milhões

2.644,27
 -29,5% Var. Jan-Out

2020/2019

 Saldo da Balança 
US$ Milhões

-495,53
Déficit Jan-Out

2020

2,8%
Part. nas Exportações - SP

Jan-Out/2020
     
     

3,7%
 Part. nas Importações - SP

Jan-Out/2020

8º
Ranking de Exportações - SP

Jan-Out/2020
     
     

6º
Ranking de Importações - SP

Jan-Out/2020

0,6%
Part. nas Exportações - Brasil

Jan-Out/2020
     
     

1,2%
 Part. nas Importações - Brasil

Jan-Out/2020

28º
Ranking Exportações - Brasil

Jan-Out/2020
     
     

14º
 Ranking Importações - Brasil

Jan-Out/2020

Fonte: Ministério da Economia/SECINT

Guarulhos, dado à sua peculiar localização 

geográfica e estrutura logística privilegiada, 

já estudada nos cadernos anteriores, possuí 

uma forte propensão ao comércio exterior. 

Sendo assim, a balança comercial é um 

importante indicador do nível de atividade 

econômica da cidade.

Os dados da balança comercial de 

Guarulhos de janeiro a outubro de 2020V 

apontam uma forte retração nos seus 

principais indicadores, conforme podemos 

observar no quadro abaixo:

relacionada com ao impacto da retração 

do comércio internacional por conta da 

pandemia de Covid-19, que deprimiu a 

economia mundial afetando todos os 

segmentos econômicos.

Guarulhos encerrou o ano de 2019 em 7º 

lugar no ranking das cidades exportadoras 

do estado de São Paulo, com 4,1% do total 

das exportações. No entanto, em 2020 de 
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janeiro a outubro somamos apenas 2,8% 

desse total e caímos para a 8ª colocação no 

ranking.

Do outro lado da balança comercial, 

Guarulhos era o 5º maior município 

importador do estado e caímos para a 6ª 

posição. Nossa participação nas importações 

caiu de 3,8% do total importado para 3,7%.

Com base nesses números podemos afirmar 

que a cidade de Guarulhos, no que tange à 

sua participação no comércio internacional 

foi forte e negativamente impactada nesses 

10 primeiros meses do ano.

O motivo para esse impacto ser 

consideravelmente maior nas exportações 

do que nas importações deve-se ao fato de 

que o aeroporto internacional, localizado na 

cidade, teve suas atividades praticamente 

paralisadas durante um bom tempo desse 

período em análise. Conforme veremos 

mais adiante, grande parte das exportações 

da cidade é representada pelo tráfego 

aéreo internacional, sendo o combustível 

utilizado nas aeronaves o nosso principal 

produto de exportação.

Outro fator relevante, e que pode ter 

contribuído para que a queda nas 

importações fosse menos acentuada foi a 

manutenção das atividades industriais da 

cidade. Mesmo em plena pandemia não 

houve a paralisação total das indústrias, 

sendo a elas permitida a continuidade 

dos trabalhos, observando-se algumas 

condições especiais de higiene e regras 

de distanciamento social. Isso sustentou 

a demanda agregada por insumos à 

produção de origem estrangeira ao longo 
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do período em um patamar ligeiramente 

inferior a 2019, mantendo assim esse lado da 

balança comercial mais dinâmico, conforme 

poderemos observar mais adiante.

Esse distanciamento entre importações e 

exportações devido à pandemia fez com que 

o saldo da balança comercial apresentasse o 

maior déficit dos últimos 10 anos, conforme 

podemos observar na tabela e no gráfico 

apresentado abaixo.

Convém lembrar que para a cidade de 

Guarulhos, o fato de termos um déficit em 

nossa balança comercial não é preocupante, 

conforme já foi explicado nas edições 

anteriores deste caderno, uma vez que 

uma parte significativa das importações da 

cidade é de insumos à produção industrial, 

portanto, importação para nós representa 

geração de trabalho, emprego e renda.

Analisando a tabela a seguir constatamos 

uma queda acentuada na corrente de 

comércio da cidade, que passou de 3,7 

bilhões de US$ FOB para 2,6 bilhões de 

US$ FOB, o que representa em termos 

percentuais uma redução de 29%. Esse 

dado, sim, é preocupante e indica um menor 

grau de internacionalização das empresas 

da cidade, um nível menor de produção em 

relação ao ano anterior, além de ser o nosso 

pior resultado nos últimos 12 anos.

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (JAN-OUT)
Ano Exportação Importação Corrente Com Saldo BC

2009 1.300.742.796 1.659.214.573 2.959.957.369 -358.471.777

2010 1.580.053.112 2.249.931.868 3.829.984.980 -669.878.756

2011 2.268.294.399 2.371.609.656 4.639.904.055 -103.315.257

2012 2.455.596.078t 2.192.520.312 4.648.116.390 263.075.766

2013 2.247.014.856 2.600.666.472 4.847.681.328 -353.651.616

2014 2.256.463.124 2.337.744.699 4.594.207.823 -81.281.575

2015 1.507.083.107 1.935.155.648 3.442.238.755 -428.072.541

2016 1.278.598.360 1.515.361.303 2.793.959.663 -236.762.943

2017 1.602.866.400 1.771.076.296 3.373.942.696 -168.209.896

2018 1.638.779.972 2.122.826.267 3.761.606.239 -484.046.295

2019 1.845.880.083 1.903.857.254 3.749.737.337 -57.977.171

2020 1.074.370.365 1.569.899.747 2.644.270.112 -495.529.382

Fonte: Ministério da Economia/SECINT                                                                                                                                Valores em US$ FOB
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Descontada certa sazonalidade que possa 

existir pelo fato de faltar dois meses para 

finalizarmos o ano, e com a retomada gradual 

das operações do aeroporto internacional 

e da economia mundial,espera-se que até 

o final do ano de 2020 haja uma melhora 

nesses indicadores, não a ponto de reverter 

essa tendência já consolidada de déficit 

no saldo da balança comercial e queda na 

corrente de comércio, mas que seja possível 

suavizar essa queda e minimizar o déficit.

O Destino das Importações
A pandemia de Covid-19 induziu uma 

mudança drástica nos destinos das 

exportações da cidade de Guarulhos.

Parceiros tradicionais como os Estados 

Unidos, a Argentina e o Reino Unido, 

tiveram quedas gigantescas no total de 

importações. Os Estados Unidos, outrora 

principal destino das exportações do 

município, caiu para o segundo lugar neste 

ranking reduzindo de 427,6 milhões de 

US$ FOB para 187,1 milhões de US$ FOB, 

o que representouuma queda de 56% 

quando comparamos o período de janeiro a 

outubro de 2020 com igual período de 2019. 

A Alemanha que ocupava o segundo lugar 

neste ranking passou para o primeiro posto, 

com uma queda menos acentuada de 25%, 

passando de 357,3 milhões de US$ FOB para 

187,1 milhões de US$ FOB, abocanhando 

25% do total das exportações de Guarulhos. 

Já o Reino Unido que era o nosso 4º maior 

destino passou para a 7ª posição, passando 

de 67,9 milhões de US$ FOB para 26,7 

milhões de US$ FOB, o que representou 

uma queda de 67%. A maior queda entre os 

nossos principais parceiros na exportação 

veio da França, que era o nosso 7º melhor 

destino e passou a ser o 13º parceiro, com 

uma redução acentuada de mais de 70%.
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DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (JAN-OUT)
País 2019 2020 Var% %Rel 2020

Alemanha 357.254.046 267.418.375 -25% 25%

Estados Unidos 427.580.420 187.126.993 -56% 17%

Argentina 117.655.524 98.361.813 -16% 9%

Bélgica 74.714.377 64.523.987 -14% 6%

México 47.463.703 32.641.126 -31% 3%

Chile 43.840.927 30.047.211 -31% 3%

Reino Unido 83.128.538 27.235.547 -67% 3%

Emirados Árabes 
Unidos

67.859.759 26.687.612 -61% 2%

Colômbia 47.116.370 25.595.126 -46% 2%

Paraguai 30.344.954 25.105.803 -17% 2%

Canadá 42.456.561 23.628.581 -44% 2%

Peru 31.696.814 20.599.637 -35% 2%

França 62.947.973 18.945.149 -70% 2%

Portugal 37.868.469 17.752.896 -53% 2%

Bolívia 20.985.845 16.122.634 -23% 2%

Total 1.845.880.083 1.074.370.365 -42% 100%

Fonte: Ministério da Economia/SECINT                                                                                                                               Valores em US$ FOB
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Principais Produtos Exportados
Dentre os principais produtos exportados 

pela cidade de Guarulhos, o destaque 

continua sendo para os Produtos Minerais, 

(combustível e óleos para aeronaves), 

que, apesar de ainda figurar como nosso 

principal produto na exportação, apresentou 

uma queda de quase 60%, passando de 596 

milhões de US$ FOB, o que representava 

32% do total exportado pela cidade, para 

243milhões de US$ FOB, 23% deste total 

quando comparamos os períodos de janeiro 

a outubro de 2019 com igual período de 2020. 

A paralisação quase que total das atividades 

do aeroporto internacional é sem dúvidas o 

fator que desencadeou essa queda.

A tabela e o gráfico abaixo nos mostram 

que dentre os 10 itens mais exportados 

pela cidade aquele que apresentou o pior 

resultado foi de Máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos e suas partes, com uma 

queda de 62%, passando de 472milhões de 

US$ FOB para apenas 181milhões de US$ 

FOB, passando de 2º produto mais exportado 

para o 4º lugar. Esse resultado pode 

estar diretamente ligado às dificuldades 

enfrentadas por um importante segmento 

industrial da cidade, a indústria de máquinas 

e equipamentos elétricos, o qual deveremos 

analisar atentamente no próximo caderno, 

quando os efeitos da sazonalidade de 2020 

já estiverem dissipados.

Dentre os principais produtos exportados 

por Guarulhos, o melhor resultado foi obtido 

pelaseção de Pérolas, pedras e metais 

preciosos que aumentou suas vendas ao 

exterior em 36% saltando de 139milhões de 

US$ FOB para 188milhões de US$ FOB, um 

crescimento de 36%, o que representou um 

salto de 7,5% do total exportado de janeiro 

a outubro de 2019 para 18% desse total em 

igual período de 2020.
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DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (JAN-OUT)
Descrição Seção 2019 2020 %Rel 

2020
Var% 
19/20

Produtos minerais 595.854.688 243.397.875 23% -59%

Produtos das indústrias químicas ou 
indústrias conexas

310.213.849 230.927.023 21% -26%

Pérolas naturais ou cultivadas, pedras e 
metais preciosos, folheados ou chapeados 

de metais preciosos, e suas obras; 
Bijuteria; Moedas

138.752.674 188.132.470 18% 36%

Máquinas, aparelhos, materiais elétricos 
e suas partes; aparelhos de gravação ou 

reprodução de som e imagem, e suas 
partes e acessórios

472.062.818 180.681.391 17% -62%

Produtos das indústrias alimentares; 
bebidas, do tabaco e seus sucedâneos 

manufaturados

84.703.578 61.894.400 6% -27%

Plásticos e suas obras; borracha e suas 
obras

35.593.259 40.559.084 4% 14%

Metais comuns e suas obras 65.558.730 39.774.562 4% -39%

Instrumentos e aparelhos de foto e ótica, 
cinematografia; Instrumentos e aparelhos 
médico-cirúrgicos; Instrumentos musicais; 

Suas partes e acessórios

62.635.408 29.733.661 3% -53%

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, 
mica ou de matérias semelhantes; 

Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras

27.782.076 24.349.067 2% -12%

Material de transporte 23.033.334 13.395.514 1% -42%

Total 1.845.880.083 1.074.370.365 100% -42%

Fonte: Ministério da Economia/SECINT                                                                                                                                                    Valores em US$ FOB
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Principais Produtos Importados
Conforme podemos observar na tabela e 

nos gráficos que seguem, do outro lado da 

balança comercial da cidade, tivemos uma 

queda de 18% do valor total importado. O 

principal destaque positivo foi a importação 

de produtos minerais (óleos lubrificantes e 

combustíveis) com um crescimento de 186% 

quando comparamos os períodos de janeiro 

a outubro de 2020 com igual período de 2019.

Uma característica marcante das 

importações da cidade de Guarulhos, é que 

grande parte delas tem como destino o 

processo produtivo industrial na cidade, ou 

seja, são insumos à produção e não consumo 

final. Portanto, uma queda neste quantum 

provavelmente pode gerar umaredução 

na produção industrial da cidade e 

consequentemente levar a uma queda nos 

indicadores de emprego e renda.

Ao analisarmos os dez principais produtos 

da pauta de importação da cidade, que 

juntos representam 95% do total importado 

de janeiro a outubro de 2020, identificamos 

uma redução em todos eles, exceto na 

seção: produtos minerais, conforme visto 

anteriormente. 

As duas seções mais importantes na pauta 

de importações: Produtos das indústrias 

químicas e conexas, que incluem insumos 

a produção da indústria farmacêutica, e a 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

que, juntas, representam cerca de 50% da 

pauta, apresentaram uma queda de 19 e 

29% respectivamenteno período de janeiro 

a outubro de 2020 quando comparado com 

igual período do ano anterior.

Outro segmento importante da indústria 

guarulhense que foi fortemente impactado, 

quando analisamos a pauta de importação, 

é a indústria do plástico e da borracha, pois 

a importação dos insumos desta indústria, 

representado pelas seções: Plásticos e suas 

obras; Borracha e suas obras e Matérias 

têxteis e suas obras apresentaram uma 

queda de 23 e 35% respectivamente no 

período analisado.

Para o próximo número deste Caderno 

Econômico, que deverá ser editado em abril 

de 2021, devemos preparar uma análise 

pormenorizada deste segmento com todos 

os dados disponíveis e possivelmente 

um comparativo com outros segmentos 

para uma melhor avaliação do impacto 

da pandemia sobre o setor e, também, se 

algum outro fator, ainda não identificado, 

pode estar influenciando negativamente 

esse segmento.
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PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS - GUARULHOS
Descrição Seção 2019 2020 %Rel 

2020
Var% 
19/20

Produtos das indústrias químicas ou 
indústrias conexas

545.393.081 441.139.349 28% -19%

Máquinas e aparelhos, materiais elétrico 
e suas partes; Aparelhos de gravação 

ou reprodução de some imagem, e suas 
partes e acessórios

452.681.505 323.294.145 21% -29%

Produtos minerais 64.911.727 185.329.485 12% 186%

Plásticos e suas obras; Borracha e suas 
obras

212.017.809 162.858.877 10% -23%

Matérias têxteis e suas obras 145.519.930 94.640.467 6% -35%

Metais comuns e suas obras 83.540.282 79.966.124 5% -4%

Instrumentos e aparelhos de foto e ótica, 
cinematografia; Instrumentos e aparelhos 

médicos-cirúrgicos; Instrumentos 
musicais; Suas partes e acessórios

101.356.508 70.600.985 4% -30%

Mercadorias e produtos diversos 65.297.885 55.712.949 4% -15%

Produtos das indústrias alimentares; 
bebidas, do tabaco e seus sucedâneos 

manufaturados

68.315.949 50.115.365 3% -27%

Material de transporte 39.613.921 25.842.414 2% -35%

Total 1.903.859.273 1.569.901.767 100% -18%

Fonte: Ministério da Economia/SECINT                                                                                                                                                    Valores em US$ FOB
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O Mercado de Trabalho Formal
Os números do mercado de trabalho formal 

da cidade de Guarulhos apresentavam uma 

ligeira recuperação nos anos de 2018 e 2019, 

conforme constanos dados do Relatório Anual 

de Informações Sociais – RAIS, divulgados 

pela Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia e já 

analisados por este caderno em edições 

anteriores. Traz neste ano, conforme dados 

preliminares divulgados através do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados 

– CAGED – uma reversãodessa tendência, 

refletindo o impacto negativo gerado pela 

pandemia de Covid-19 que assola o planeta.

Conforme podemos observar na tabela 

abaixo, os dados da RAIS para o ano de 

2019 apresentou um aumento de 3,48% na 

quantidade de empregos formais na cidade, 

passando de 329.917 em 2018 postos de 

trabalho para 341.395 em 2019.

Na 7ª edição deste Caderno Econômico 

apontamos uma tendência derecuperaçãodo 

emprego industrial, após 9 anos de quedas, 

conforme indicavam os dados do CAGED 

à época. Nesta edição vimos que nossa 

projeção estava correta. Com a divulgação 

dos dados da RAIS-2019 observamos um 

crescimento de 5,09% nestes números, 

passando de 83.680 para 87.940 o número 

de postos de trabalho na Indústria de 

Transformação, revertendo uma tendência 

de queda de quase uma década.

Essa recuperação é de vital importância 

para a economia da cidade, pois o emprego 

na indústria de transformação representa 

26,2% do total de postos de trabalho e 31% 

da massa salarial do município, gerando um 

impacto positivo em toda a cadeia produtiva 

da cidade e gerando externalidades positivas 

MERCADO DE TRABALHO
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nos demais segmentos econômicos, 

principalmente no comércio, nos serviços e 

na indústria da construção civil. 

Outro segmento importante para a economia 

na cidade e que apresentou crescimento, 

embora menos intenso, foi o setor de 

Serviços, que passou de 138.123 postos de 

trabalho formais em 2018 para 141.871 em 

2019, o que representa um crescimento 

de 2,71%, conforme podemos observar na 

tabela abaixo. Esse setor possui um salário 

médio de R$ 2.864,30 que com o elevado 

número de postos de trabalho gera mais de 

406 milhões de massa salarial/mês, o que 

representa cerca de 39% do total da cidade.

MERCADO FORMAL DE TRABALHO - GUARULHOS
Setor IBGE 2016 2017 2018 2019 2020* %Rel 

2020
Saldo 

CAGED 
2020*

Var% 

Serviços 126.608 128.440 138.123 141.871 134.502 40,8% -7.369 -5,2%

Indústria 
Transformação

87.039 85.272 83.680 87.940 86.567 26,2% -1.373 -1,6%

Comércio 69.356 71.418 72.893 76.230 72.909 22,1% -3.321 -4,4%

Administração 
Pública

23.332 22.006 21.193 22.351 22.560 6,8% 209 0,9%

Construção Civil 7.553 6.727 7.273 6.900 7.064 2,1% 164 2,4%

Serviços Inds de Util. 
Pública

6.120 5.829 5.907 5.257 5.511 1,7% 254 4,8%

Extrativa Mineral 487 511 482 542 578 0,2% 36 6,6%

Agropec, extr vegetal, 
caça pesca

209 213 366 304 306 0,1% 2 0,7%

Total 320.704 320.416 329.917 341.395 329.997 100% -11.398 -3,3%

Fonte: RAIS - SEPRT/ME                                                                                                                                                                               *RAIS2019+Novo CAGED jan-set



20

Outros Indicadores Importantes 
Extraídos da RAIS-2019

Conforme podemos observar nos gráficos 

abaixo, a massa salarial anualizada da cidade 

de Guarulhos ficou em 12,4 bilhões de Reais, 

com o maior número de empregos formais 

oriundos do setor de Serviços e da Indústria 

de Transformação. O salário médio da cidade 

em 2019 ficou em R$ 3.037,29, sendo o maior 

na Administração Pública, de R$ 4.920,07, e 

o menor na Agropecuária, de R$ 1.449,24.

Os setores que mais contribuem com a 

geração de massa salarial na cidade são 

respectivamente: Serviços com 39%, Indústria 

de Transformação com 31%, Comércio com 

17% e a Administração Pública com 11%.

Em termos do número de empregos 

formais as quantidades se distribuem da 

seguinte forma: 41% do Setor de Serviços, 

26% da Indústria de Transformação, 22% do 

Comércio e 7% da Administração Pública.
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MERCADO FORMAL DE TRABALHO - GUARULHOS
Setor IBGE 2019 Massa 

Salarial 
dez/2019

Salário 
Médio

Massa Salarial 
Anualizada 

2019*

Saldo 
CAGED 

2020

2020** %Rel 
2020

Var% 
2020/2019

Variação 
da Massa 
Salarial

Serviços 141.871 406.361.512 2.864,30 4.876.338.144 -7.369 134.502 40,8% -5,2% -21.107.048

Indústria 
Transformação

87.940 321.148.611 3.651,91 3.853.783.338 -1.373 86.567 26,2% -1,6% -5.014.067

Comércio 76.230 172.157.430 2.258,39 2.065.889.155 -3.321 72.909 22,1% -4,4% -7.500.129

Administração 
Pública

22.351 109.968.505 4.920,07 1.319.622.055 209 22.560 6,8% 0,9% 1.028.295

Construção Civil 6.900 14.290.898 2.071,14 171.490.776 164 7.064 2,1% 2,4% 339.668

Servicos Inds de 
Utilidade Pública

5.257 11.296.685 2.148,88 135.560.225 254 5.511 1,7% 4,8% 545.817

Extrativa Mineral 542 1.250.344 2.306,91 15.004.122 36 578 0,2% 6,6% 83.049

Agropec, extr 
vegetal, caça e 

pesca

304 440.568 1.449,24 5.286.819 2 306 0,1% 0,7% 2.898

Total 341.395 1.036.914.553 3.037,29 12.442.974.635 -11.398 329.997 100% -3,3% -31.621.517

  *Excluso 13º e férias; **RAIS2019+Novo CAGED jan-set   |   Fonte: RAIS - SEPRT/ME    
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Pandemia Covid-19
Os indicadores do mercado de trabalho na 

cidade de Guarulhos vinham apresentando 

uma boa recuperação nos últimos três anos, 

conforme podemos observar nos dados 

da RAIS analisados acima. No entanto, o 

mundo foi pego de surpresa pela pandemia 

de Covid-19, que derrubou a economia em 

uma escala planetária jamais vista pela 

humanidade, e em Guarulhos não foi diferente. 

A expectativa que tínhamos de manter um 

quadro de crescimento econômico, com 

a ampliação do emprego formal, da renda, 

das atividades aeroportuárias e da balança 

comercial, foi por água abaixo em menos de 

seis meses.

Os números do mercado de trabalho do Novo 

CAGED de janeiro a setembro, divulgados 

pelo Ministério da Economia e que abrange 

o período da pandemia de março a 

setembro, são assustadores, principalmente 

nos primeiros meses da crise, entre março 

e junho, conforme podemos observar na 

tabela abaixo e nos gráficos que a seguem.

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS - GUARULHOS

Mês Admissões Desligamentos Saldos

Janeiro 10.673 10.777 -104

Fevereiro 12.609 10.346 2.263

Março 10.589 14.105 -3.516

Abril 4.052 16.203 -12.151

Maio 4.259 8.921 -4.662

Junho 6.815 7.594 -779

Julho 9.063 8.644 419

Agosto 10.793 8.968 1.825

Setembro 13.179 7.872 5.307

Totais 82.032 93.430 -11.398
Fonte: Novo CAGED - SEPRT/ME

O auge da crise da pandemia de COVID-19 

para o mercado de trabalho na cidade de 

Guarulhos ocorreu no mês de abril, com 

a destruição de 12.151 postos de trabalhos 

formais. Nos meses de maio e junho houve 

uma redução desta queda do emprego e 

já a partir de julho iniciamos a reversão do 

quadro, sendo que em setembro já temos a 

criação de 5.307 postos de trabalho.
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No mês de setembro ainda temos um saldo 

negativo no total de emprego formal na cidade 

de 11.398 postos de trabalho, espera-se que até 

o final do ano ele seja reduzido ainda mais, 

porém, um retorno ao patamar pré-pandemia 

só deve ocorrer em meados de 2021.

A recuperação em V preconizada pelo 

Ministro da Economia Paulo Guedes pode não 

acontecer no mercado de trabalho na cidade 

de Guarulhos, já que tradicionalmente o mês 

de janeiro, quase sempre apresenta saldo 

negativo entre admissões e desligamentos 

devido ao final dos contratos de trabalho 

temporário celebrados em razão do dia das 

crianças e das festas de final de ano.

O Setor de Serviços, conforme podemos 

observar no gráfico abaixo foi o mais 

impactado negativamente pela pandemia, 

com uma redução de 7.369 postos de trabalho, 

o que representa cerca de 5% do estoque de 

empregos formais do setor apurado pelo 

RAIS em 2019. O segundo setor mais afetado 

é o comércio com uma redução de 4,4% dos 

postos de trabalho, que em termos absolutos 

representam 3.321 postos de trabalhos a 

menos. A indústria de transformação, foi 

um pouco menos afetada, fechou o mês de 

setembro com 1.373 vagas a menos, que em 

termos percentuais representa uma queda de 

1,6% em 2020.

Certamente essa queda do emprego formal 

no setor de serviços e no comércio, é reflexo 

direto do distanciamento social exigido pelas 

autoridades sanitárias e de saúde como 

medida necessáVria àcontenção do avanço 

da pandemia no país.

Já a retomada das contratações em número 

superior aos desligamentos a partir de julho, 

reflete o afrouxamento dessas medidas e o 

fim de algumas restrições às atividades destes 

segmentos e a consequente reabertura dos 

estabelecimentos de comércio e serviços não 

essenciais.
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Principais Fontes de Receita
O comportamento da arrecadação pública 
neste ano de 2020 foi surpreendentemente 
bom, conforme podemos observar na tabela 
abaixo, que destaca algumas das principais 
fontes da arrecadação municipal.
Quando comparamos o período de janeiro 
a outubro de 2020 com o mesmo período 
de 2019 em termos de arrecadação total, 
tivemos um crescimento, em termos 
nominais, de 5,9% na receita total, passando 
de 3,2 bilhões no ano passado para 3,4 
bilhões em 2020. Considerando a variação 
da UFG nos dois períodos, esse crescimento 
cai para 2,5%.
A Cota-Parte do ICMS, principal item da 
arrecadação municipal em Guarulhos, 
apresentou uma queda de quase 18 milhões 

de Reais, que em termos reais significa 
uma perda de quase 5%, uma queda que 
podemos considerar bem expressiva, 
pois não houve alteração no Índice de 
Participação do Município, apenas no 
quantum a ser distribuídos aos municípios.
Essa queda na Cota-Parte do ICMS no 
caderno anterior queconsiderava o período 
de janeiro a maio era de 7,6%. Portanto, 
nos meses seguintes a arrecadação 
foi melhorando, conforme as medidas 
de distanciamento social foram sendo 
afrouxadas ao longo dos meses.
Diante dessa situação podemos acreditar 
que, apesar de toda a dificuldade enfrentada 
nos últimos meses, encerraremos 2020 com 
um nível de receita muito próximo ao do 
ano anterior.

RECEITA MUNICIPAL

MERCADO FORMAL DE TRABALHO - GUARULHOS
Descrição 2019 - Nominal 2019 - UFG 2020 - Nominal 2020 - UFG Var% 

19/20
% Rel 
2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza

462.007.447,31 139.209.186,25 402.094.506,94 117.266.326,50 -15,8% 12%

Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" 
Bens Imóveis e Direitos Reais Sobre Imóveis

57.735.803,27 17.396.590,11 42.536.599,92 12.405.319,47 -28,7% 1%

Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana

515.113.775,50 155.210.851,96 501.316.161,21 146.203.202,55 -5,8% 15%

Cota-Parte do Fundo de Participação dos 
Municípios - Cota Mensal

58.464.656,94 17.616.203,73 54.391.099,46 15.862.550,51 -10,0% 2%

Cota-Parte Fundo de Participação dos 
Municípios - 1% Cota - Julho

3.067.777,45 924.363,46 3.097.233,28 903.273,14 -2,3% 0%

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo 2.336.057,28 703.886,13 2.115.185,60 616.870,02 -12,4% 0%

Cota-Parte do ICMS 1.038.438.836,87 312.895.877,09 1.020.649.701,05 297.660.970,30 -4,9% 30%

Cota-Parte do IPVA 183.808.187,55 55.383.930,20 191.596.838,97 55.877.056,48 0,9% 6%

Cota-Parte do IPI - Municípios 7.667.694,92 2.310.381,74 7.269.765,61 2.120.145,12 -8,2% 0%

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico

623.278,11 187.802,25 528.244,50 154.056,55 -18,0% 0%

Compensação Financeira Exploração 
Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto 

Betuminoso

4.965.664,38 1.496.222,85 2.413.097,42 703.752,64 -53,0% 0%

Subtotal 1.299.372.153,50 391.518.667,44 1.282.061.165,89 373.898.674,76 -4,5% 38%

Total 3.191.103.910,64 961.523.415,28 3.379.782.481,78 985.675.429,96 2,5% 100%

Fonte: Portal da Transparência/Prefeitura de Guarulhos
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Em março deste ano, quando tivemos os 

primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a 

pandemia já apavorava o mundo todo.Uma 

das principais preocupações dos gestores 

públicos era em relação ao impacto que a 

parada repentina da economia iria causar 

nas finanças públicas e nos principais 

indicadores da economia mundial. Previsões 

catastróficas foram feitas por representantes 

de todos os matizes políticos e das mais 

variadas correntes do pensamento 

econômico.

Realmente a situação era desesperadora, de 

uma hora para outra, a economia mundial 

estava parando, começando pela gigantesca 

economia chinesa, seguida por grande parte 

da Ásia, depois a Europa, até atingir a maior 

economia do planeta, os EUA, afetando 

também os países periféricos.

As bolsas de valores do mundo todo 

despencavam, fazendo acionar os seus 

sistemas de proteção conhecido como 

“circuit-breaker”.A aversão ao risco vai às 

alturas, investidores do mundo todo corriam 

para os ativos financeiros mais estáveis 

e de menor risco possível, dólar, ouro e 

títulos da dívida pública americana sobem 

rapidamente.

Passados nove meses, o mundo ainda está 

sob risco, apesar de parte das trevas terem se 

dissipado. A possibilidade da utilização de uma 

vacina contra o Coronavírus nos próximos meses 

é real, hoje a área médica já possui protocolos 

de atendimentos mais eficazes para os casos de 

Covid-19 e grande parte da população mundial 

compreendeu a necessidade de se prevenir 

contra esse vírus mortal.

No Brasil, tivemos que lidar com a pandemia 

num momento em que a economia do 

país iniciava um processo de aceleração 

para a decolagem, tínhamos feito uma 

reforma previdenciária, caminhávamos 

para uma possível reforma tributária, os 

novos governantes já tinham assumido há 

mais de um ano e já estavam começando 

a se familiarizar com a máquina pública. 

No entanto, a partir de março o que 

observamos foi uma sucessão de ações que 

ora contribuía para tranqüilizar a população, 

como a aprovação do Auxílio Emergencial, 

essencial para que não caminhássemos 

para uma convulsão social, ora parecia que 

estávamos à deriva num oceano revolto, por 

exemplo, quando da demissão seguida de 

dois ministros da Saúde.

Enfim chegamos ao final de 2020 e conforme 

observamos nos dados elencados neste 

caderno estamos numa situação melhor 

do que parecia, a luz no final do túnel está 

acessa, mas ainda precisamos alcançá-la. 

Preocupações ainda existem, dentre elas 

podemos destacar uma taxa desemprego 

de 14,6% no último trimestre, um recorde da 

série histórica da PNAD Contínua do IBGE 

iniciada em 2012;o possível retorno de um 

processo inflacionário, que se vislumbra por 

uma diferença próxima de 16% entre IPCA 

e IGP-M com tendência de ampliação nos 

próximos meses, e como no longo prazo a 

tendência histórica dos índices de inflação é 

a equalização é muito provável que haja um 

aumento do IPCA em breve; dificuldades 

na compra de insumos à produção; uma 

elevada concorrência internacional e 

CONCLUSÃO
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se não bastassem todos os problemas 

econômicos citados, no campo político 

vivemos um processo de antecipação do 

pleito eleitoral de 2022, com alguns gestores 

se aproveitando da pandemia e do excesso 

de exposição pública que ela trouxe no seu 

bojo, para expor diferenças de pensamentos 

e ideologias com vistas a obterem ganhos 

eleitorais no futuro.

Economista Paulo Nascimento

 VISÃO EMPRESARIAL
O ano de 2020 ficará marcado como 

um período de grande desafio para os 

empresários do Brasil. O primeiro teste 

foi a manutenção do emprego em um 

momento onde a pandemia da covid-19, 

uma doença que somente agora estão 

descobrindo uma vacina, foi a responsável 

pelo fechamento de inúmeras empresas, 

consequentemente a isso, aumentou o 

número de desempregados no país. Nesta 

edição do Caderno Econômico procuramos 

ouvir as diversas lideranças empresariais de 

Guarulhos sobre como foi superar essa fase.

Mauricio Colin
Diretor Titular do CIESP Guarulhos

O setor industrial sofreu principalmente nos 

meses de maio e junho deste ano. Muitas 

indústrias chegaram a parar sua produção. 

A partir de julho iniciou-se um processo de 

crescimento da produção mês a mês. 

Os números foram melhorando e aumentando 

substancialmente, assim fechamos outubro 

com mais de 60% das indústrias igualando seus 

números de antes da pandemia e em alguns 

casos até superando-os.Porém, entre o final de 

outubro e o início de novembro começamos a 

sofrer com a falta e/ou aumento de preço das 

mais variadas matérias primas, e desde então 

estamos tentando driblar essa situação. 

Algumas matérias primas deverão fechar o ano 

com mais de 70% de aumento, se buscarmos 

os motivos para isso,  podemos encontrar na 

ajuda financeira do governo, na diferença 

cambial entre o período pré-pandemia e hoje, 

no aumento do consumo ou, como alguns 

entendem,no efeito chicote (confesso que esse 

termo foi pra mim uma novidade) no qual o 

consumidor vai as compras, não encontra o 

produto que quer, consulta vários fornecedores 

e esses, por sua vez, motivados pelas consultas, 

saem as compras. Aí podemos acrescentar 
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Reginaldo Sena
Presidente do Sincomércio

“O comerciante sofreu muito durante a 

pandemia, fato que gerou um ambiente, 

até hoje, de incertezas. Os grandes 

migraram para as vendas online, superando 

as dificuldades de caixa, porém, o médio 

e o pequeno empreendedor ainda estão 

pagando a conta do passado recente. 

Qualquer recuperação de vendas agora 

não será lucro, será a compensação das 

perdas. Como se não bastasse, vem o medo 

da segunda onda. Desta forma, o comércio 

se retrai e o consumidor também. O mês 

de dezembro não será um mês de vendas 

como os anos anteriores. Contudo, não 

devemos desistir e continuar em frente. 

O Sincomércio defende a ampliação dos 

horários das lojas para conter o risco de 

contagio. Ao contrário do que se imaginava; 

reduzir horários do comercio, prejudica a 

saúde dos consumidores, pois, pode causar 

aglomeração e horário ampliado impede. O 

comércio vai aos poucos se recuperando e os 

empregos também, desde que os gestores 

públicos não imponham mais perdas para 

todos”, Reginaldo Sena, Presidente do 

Sincomércio.

a isso aqueles que precisam de recuperação 

de margem, os oportunistas e a lei da oferta e 

procura. Essas são apenas algumasdas variáveis 

que podem explicar essa carestia.

Estamos otimistas e trabalhando muito. 

Voltamos a contratar, apesar da escassez de 

mão de obra, pois muitos preferem retardar o 

retorno ao mercado de trabalho e optam por 

continuar recebendo o seguro desemprego ou 

o auxílio emergencial.

Nas últimas semanas, o que tem nos 

preocupado muito, é o aumento dos casos 

de contaminação e morte pela Covid-19. Essa 

possível segunda onda poderá mudar todo o 

quadro de crescimento de produção, geração 

de impostos, aumento de emprego e geração 

de riquezas.

Finalizando, há muitas variáveis que dificultam 

a leitura do futuro, que alguns chamam de 

pós-pandemia, eu discordo, pois só poderemos 

falar em pós-pandemia quando a vacina for 

descoberta. Sendo assim, falo desse futuro 

preocupado com alguns questionamentos:

Teremos no Brasil uma segunda onda?

Os níveis de preço das “commodities” e de 

outros insumos à produção sofrerão mais 

aumento? 

O dólar, mesmo após a posse do novo presidente 

dos EUA, se manterá no patamar atual? 

A vacina chegará antes de agosto de 2021? 

Assim que tivermos essas respostas, e se 

forem positivas, posso afirmar que teremos 

umperíodo de pós-pandemia maravilhoso e 

próspero, e esse é o meu desejo!
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Silvio Alves
Presidente da ACE

Marcos Fonseca
Diretor Comercial da RFR Reciclagem

“O ano de 2020 marcou definitivamente a 

vida de pessoas e empresas. Não apenas 

no Brasil, mas no mundo todo. Perdemos 

muitas vidas e continuamos torcendo 

para que uma vacina chegue rápido para 

evitar mais contágio do coronavírus. Como 

presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Guarulhos, vi de perto 

as dif iculdades de muitos empresários. 

Foi um ano complicado e que deixou 

clara a necessidade de preparo. Quem 

se preocupou com qualidade de gestão 

sofreu menos durante a pandemia. O setor 

supermercadista, por exemplo, do qual 

faço parte com a rede de Supermercados 

X, teve números positivos por ser um setor 

essencial que não fechou as portas. O 

crescimento médio do setor em Guarulhos 

foi de 9%, com pico de 22% entre os meses 

de abril e maio. O e-commerce cresceu 

aproximadamente 50%. E quem já investia 

nesta modalidade comercial saiu na 

frente, provando que é nos períodos sem 

crise que se deve investir ainda mais em 

capacitação e treinamento”.

“Com o evento da pandemia, tomamos medidas mitigatórias 

rápidas tais como, férias, home office, redução de jornada 

entre outras. Isso fez com que a  gente   preservasse os 

empregos e mantivéssemos um nível de trabalho razoável 

, e felizmente a retomada aconteceu no nosso seguimento 

mais rápido que o esperado, e já conseguimos recuperar 

o que perdemos no momento crítico. Vamos adiante que 

2021 está aí”
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Semana do Conhecimento 2020
Em 2020, entre os dias 19 e 23 de outubro, foi 

realizada a quarta edição do evento Semana 

do Conhecimento. Acompanhando a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), o tema 

foi “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da 

Ciência Brasileira”. 

A Semana do Conhecimento é organizada 

pela Prefeitura de Guarulhos em parceria 

com instituições e associações de ensino e 

de apoio ao empresário da região. O evento 

tem por objetivo movimentar o setor cultural 

e criativo, estimular o empreendedorismo, a 

Ciência e fomentar um ecossistema científico, 

empreendedor e de inovação com a participação 

ativa das lideranças acadêmicas, empresariais, 

governamentais e não-governamentais.

A iniciativa abrange quatro quadros voltados 

à divulgação científica e Economia Criativa, 

sendo eles: Semana de Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Desenvolvimento de Guarulhos 

(SEMCITEC); Feira de Ciências e de Engenharia 

de Guarulhos (FECEG); Expocriatividade; 

Mostra de Economia Criativa. A SEMCITEC é 

uma mostra de divulgação científica voltada 

ao público universitário; a FECEG é uma mostra 

de projetos de alunos do Ensino Fundamental 

II, Ensino Médio, Ensino Técnico e de jovens 

entre 15 e 29 anos que não possuam vínculo 

INFORMES SDCETI
institucional - e é classificatória para Feira 

Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE); 

a Expocriatividade é uma exposição de projetos 

de alunos e professores da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e Educação de Jovens 

Adultos (EJA); e a Mostra de Economia Criativa 

é um evento que abrange exposição de cases 

e produtos na área de Economia Criativa, 

empreendedorismo e pesquisa. 

Para a edição de 2020, devido a pandemia 

do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), todos os 

quadros foram adaptados para que o evento 

pudesse acontecer de forma online. Nesta 

edição o evento contou com mais de 50 

atividades como palestras, oficinas e rodas 

de conversa no canal do evento na internet: 

youtube.com/semanadoconhecimento - os 

vídeos continuam disponíveis e somaram, após 

o encerramento do evento, 8,9 mil visualizações. 

Para o Secretário da SDCETI, William Paneque, 

os números do evento demonstram forte 

engajamento com o propósito do evento. 

“O engajamento e a audiência do evento 

reforçam a compreensão de que a educação e 

o conhecimento são os grandes indutores de 

transformação da nossa sociedade e de que 

esse tipo de política pública é fundamental”, 

relatou Paneque.
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PROJETOS SEMANA DO CONHECIMENTO 2020
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES COM PROJETOS

EXPOCRIATIVIDADE 25

FECEG 11

SEMCITEC 8

MOSTRA DE ECONOMIA CRIATIVA 27

TOTAL 71

PROJETOS APRESENTADOS
EXPOCRIATIVIDADE 15

FECEG 61

SEMCITEC 26

MOSTRA DE ECONOMIA CRIATIVA 27

TOTAL 129

PARTICIPANTES COM PROJETOS
Valores aproximados

EXPOCRIATIVIDADE 37

FECEG 186

SEMCITEC 70

MOSTRA DE ECONOMIA CRIATIVA 31

TOTAL 324

CANAL  YOUTUBE - SEMANA DO CONHECIMENTO 2020
endereço: youtube.com/semanadoconhecimento

VISUALIZAÇÕES TOTAIS
30/JULHO LANÇAMENTO DO EVENTO 173

19/OUTUBRO ABERTURA DO EVENTO 1.809

23/OUTUBRO ENCERRAMENTO DO EVENTO 8.900

6/NOVEMBRO LEVANTAMENTO 9.370
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