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Precisamos permanecer firmes para que as conquistas 
sejam contínuas

Guarulhos é uma cidade com grande potencial de 
crescimento. Seu orçamento se aproxima de R$ 4 bilhões, 
economicamente maior que muitas capitais do Brasil e até 
mesmo superior a diversos países da América. Porém, as 
dívidas que a Prefeitura enfrenta, hoje, somam cerca de 
R$ 7,5 bilhões, quase duas vezes o orçamento previsto. 
A quitação desse déficit é a missão mais desafiadora da 
atual gestão.

Assumimos uma Prefeitura totalmente quebrada, desacreditada e destruída e nós 
temos feito todos os esforços possíveis e os cortes necessários para alavancar 
a economia do município e fazer com que Guarulhos seja novamente uma cidade 
progresso, transformando-a numa fonte que vise o bem-estar social como ponto de 
partida.

Nós estamos trabalhando bastante para não perder nenhuma verba. Nos primeiros 
meses do ano, tivemos uma batalha muito grande para tirar a Certidão Negativa 
de Débitos - CND, sendo assim, Guarulhos está com o nome limpo e isso facilita na 
realização de mais convênios, contribuindo para a obtenção de recursos externos.

A busca pela expansão dos negócios e mais oportunidades de empregos em Guarulhos 
é o que nos norteia. Recentemente, fui à China à procura de parceiros e pessoas que 
queiram investir em nossa cidade, em áreas como infraestrutura, tratamento do lixo, 
trânsito, transporte e iluminação.

Dentre as ações significativas na área econômica, criamos o programa APRENDE, 
que consiste numa rede descentralizada de apoio ao microempreendedor; 
entregamos o programa Via Rápida, cujo objetivo é a valorização do empreendedor 
de Guarulhos e a redução de burocracia; participamos da inauguração do Centro 
Industrial, Comercial e Logístico da cidade (GR Guarulhos) com o intuito de promover 
a geração de 500 novos postos de trabalho; atuamos com a Agência Investe SP 
para a realização dos potenciais de Guarulhos na captação de investimentos, entre 
muitas outras atividades que sinalizaram, segundo o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), uma tendência no crescimento de empregos na cidade. 

Lutar pelo avanço econômico em Guarulhos é uma meta para nós. 
Precisamos permanecer irmes para que as conquistas sejam contínuas. Vamos 
juntos?

Prefeito Guti



A economia de Guarulhos sob observação
Chegamos à segunda edição do Caderno Econômico de 
Guarulhos acompanhando a evolução das informações de 
nossa primeira edição no que se refere aos dados de Emprego 
e da Balança Comercial da cidade. Adicionamos também 
nesta edição informações do Observatório de Turismo 
#GRUTURISMO, dados específicos referentes à atividade 
aeroportuária e também os números que demonstram os 
resultados da implantação do sistema Via Rápida Empresa 
em Guarulhos.

A crise vem demonstrando sinais de perda de ôlego, com alguns dados de emprego 
sinalizando uma retomada da atividade industrial na cidade, até mesmo à frente da média 
da Região Metropolitana de São Paulo. Ainda preocupa, porém, a continuidade na perda 
de empregos com maior nível de salário e qualificação, e os eeitos que uma queda no nível 
de renda da população gera sobre setores econômicos relevantes na cidade. Para o setor 
aéreo, embora ainda não tenhamos identificado indicadores de retomada nesta edição do 
Caderno, há sinais promissores diante de alterações de regras para o setor, cujos efeitos 
poderemos acompanhar nas edições seguintes.
A economia de Guarulhos permanece sob observação e estaremos atentos a todos 
estes indicadores na formulação das políticas públicas que buscam estabelecer um novo 
paradigma de ambiente de negócios.O pontapé inicial para alcançar este objetivo está na 
remoção de barreiras burocráticas ao empreendedorismo, sendo exemplo desta linha de 
ação a implantação do sistema Via Rápida Empresa em Guarulhos – prioridade de governo 
do Prefeito Guti e que já é uma realidade para todos os empreendedores existentes e 
potenciais da cidade. Os números comparativos bem demonstram que, quando você 
remove as barreiras, a iniciativa privada ganha ôlego e busca trazer novas soluções e 
gerar riqueza.
Diante do contexto com o qual nos deparamos no início desta gestão, a remoção das 
barreiras burocráticas existentes no poder público já é um avanço considerável. Diante do 
potencial de ação da Prefeitura, porém, não podemos nos contentar apenas em remover 
as barreiras, precisamos também criar condições para atrair e reter empresas, fomentar 
as empresas criativas e inovadoras e motivar e empoderar nossos jovens, mostrando que 
no atual contexto tecnológico eles têm em suas mãos o poder para mudar a realidade em 
que vivem.
Em suma, devemos reconhecer que o poder de mudar o estado de coisas está, como 
sempre esteve, nas mãos das pessoas. Enquanto governo, estamos apenas representando 
por um prazo limitado e definido a vontade de ação deste poder das pessoas de Guarulhos, 
manifestada nas urnas de forma clara e expressiva com a eleição do Prefeito Guti com 
83,5% dos votos válidos. Um grande poder, com a grande responsabilidade de realizar 
aquilo que consta no programa de governo que tantas mãos subscreveram.
“O poder nas mãos das pessoas” não é só uma frase de efeito, é um vetor que baliza todas 
as ações da SDCETI e que nos lembra sempre que nosso principal papel é de habilitadores 
para que os nossos cidadãos acreditem que podem sair do marasmo imposto pela crise 
e percebam que podem ser protagonistas de sua própria história.

Rodrigo Barros - Secretário SDCETI



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

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

Analisando a evolução do mercado de trabalho na cidade de Guarulhos no primeiro quadrimestre de 2017, 
notamos que o ritmo de queda do emprego formal foi reduzido drasticamente quando comparado com igual 
período de 2016. Enquanto em abril de 2016 já havíamos perdido 5.459 vagas, em abril de 2017 perdemos 
apenas 766.

Observando a “Indústria de Transformação”, principal setor geração de renda da cidade, essa perda de vagas 
despenca de 2.188 para 93. Já os setores de Serviços e Construção Civil, que em 2016 perderam 620 e 406 
vagas, respectivamente, em 2017 geraram 286 e 285 postos de trabalho.

Quando comparamos Guarulhos com a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), notamos uma forte 
convergência nos números, sendo que a principal divergência foi verificada no setor da “Construção Civil”. 

Enquanto em Guarulhos o segmento encontra-se em franca recuperação, gerando postos de trabalho, na RMSP 
ainda apresenta uma forte queda com números muito próximos daqueles verificados em 2016.

Como podemos observar nos gráficos abaixo, de um mês para o outro ainda há uma forte oscilação no mercado 
de trabalho. Porém, existe uma clara tendência de recuperação no próximo quadrimestre no mercado formal de 
trabalho em todos os setores da economia, tanto na cidade de Guarulhos como na RMSP. Para que isto ocorra, 
espera-se um cenário econômico mundial favorável e que a turbulência política interna atual não recrudesça.

Setor IBGE 

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



7

Janeiro

2016 -1.032 -1.531 -1.047 -1.849
-702 -95- 290 3212017

Fevereiro Março Abril

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

Emprego Formal - GUARULHOS

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

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



8

Emprego Formal  - Guarulhos

2016

2017

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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 Divisões CNAE 2.0 - Guarulhos

Quando desagregamos os dados do CAGED para as Divisões do CNAE 2.0, observamos que três setores industriais 
estão listados entre os que mais geraram postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 2017. São eles: 
“Fabricação de Produtos Têxteis” com 183 vagas, “Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico” 
que gerou 114 vagas e “Fabricação de Produtos Alimentícios” que criou 89 vagas. No mesmo período de 2016, 
verificamos que apenas uma divisão do setor industrial havia gerado postos de trabalho, sendo a “Fabricação de 
Produtos Alimentícios”, com adição de 34 postos de trabalho.

Por outro lado, quando analisamos as divisões que mais demitiram em 2017, notamos que apenas duas compõem 
a indústria de transformação, as divisões “Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel” que demitiu 92 
trabalhadores e “Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios” que demitiu 259 trabalhadores. Em igual 
período de 2016, tínhamos quatro divisões da “Indústria de Transformação” entre as dez que mais demitiram, 
totalizando uma redução de 1.282 postos de trabalho apenas nessas quatro divisões.

Interessante observar que o município de Guarulhos como um todo teve um saldo negativo de 766 postos de 
trabalho, sendo que apenas a divisão “Comércio Varejista” foi responsável pela redução de 844 postos de trabalho, 
portanto, se excluirmos o “Comércio Varejista”, houve nos demais setores, a criação de 78 postos de trabalho.

Dessa forma, podemos inferir que a reação positiva do mercado de trabalho na cidade tem sido freada pelo 
impacto negativo do “Comércio Varejista”, que por sua vez vem sofrendo com a redução da renda do trabalho no 
município - identificada no Caderno Econômico anterior - e também pela redução do crédito e pelas incertezas 
sobre os rumos da economia brasileira, influenciadas pela instabilidade política, o que tem gerado expectativas 
negativas em relação à recuperação econômica do país.

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

Unknown
centralizar: CNAE 2.0 Divisão



11

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

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

Unknown
Diminuir o tamanho de todas as fontes do caderno, deixa-las em itálico e sempre posicioná-las à direita, abaixo das tabelas, e não á esquerda.
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Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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Quando Comparamos a RMSP com nossa cidade, notamos que a reação do setor industrial tem sido mais lenta 
do que em Guarulhos. Apenas duas divisões desse setor aparecem entre as dez que mais contrataram e uma 
aparece entre as que mais demitiram.

Também na RMSP o “Comércio Varejista” aparece como o setor que mais destruiu postos de trabalho, tanto em 
2016 (27.592) como em 2017 (12.514), números expressivos que reforçam a análise anterior sobre o impacto 
da crise na demanda efetiva, tanto na cidade de Guarulhos quanto na RMSP.

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP

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

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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Quando o mercado de trabalho é analisado sob a ótica da remuneração, observa-se claramente que a reação do 
mercado ocorre pela contratação de trabalhadores de faixas salariais mais baixas, sendo que, por sua vez,  nas 
faixas salariais mais altas as demissões continuam superando as contratações.

Nas faixas salariais que vão de 0 a 1,5 salários mínimos, as contratações superaram as demissões em 1.780 
vagas. Já nas faixas salariais acima desse valor as demissões superaram as contratações em 2.526 postos de 
trabalho, o que deve gerar uma redução ainda maior da renda do trabalho no município.

Quando olhamos para os números de 2016 a situação é semelhante: as contratações superam as demissões 
somente nas faixas salariais mais baixas, de até 1,5 salários mínimos, com um saldo positivo pequeno de apenas 
498 vagas. Já nas faixas salariais acima de 1,5 salários mínimos a situação se inverte e as demissões superam as 
admissões em 5.992 vagas.

Portanto apesar desses números serem melhores em 2017, ainda não está ocorrendo uma recuperação 
no mercado de trabalho para quem ganha acima de 1,5 salários mínimos, o que possivelmente irá manter a 
demanda efetiva deprimida.

FAIXAS SALARIAIS - Guarulhos

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

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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Região Metropolitana de São Paulo

Na RMSP a situação é semelhante a Guarulhos. A criação de vagas ocorre apenas nas faixas salariais de até 1,5 
salários mínimos. Para as faixas superiores a destruição de postos de trabalho continua; porém em um ritmo 
menos intenso que em 2016 quando foram perdidos 85.757 postos de trabalho com rendimento superior a 1,5 
salários mínimos; já em 2017 essa perda caiu para 50.500. Nas faixas salariais até 1,5 salários mínimos em 2016 
foram criados 2.205 postos de trabalho, e em 2017 esse número sobe para 37.671.

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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Quando analisamos um dado econômico em um 
curto período de tempo é importante observar 
que pode ocorrer uma interferência estatística em 
razão da, por exemplo, sazonalidade. Assim, algumas 
análises podem estar enviesadas comprometendo sua 
qualidade, sendo o caso dos profissionais da área de 
educação, cujas demissões são concentradas no final 
de cada ano e as contrações geralmente ocorrem nos 
primeiros meses do ano. Por isso, nas análises a seguir, 
apesar dessa movimentação do mercado de trabalho 
ter sido identificada, elas não foram tratadas como 
uma tendência mercadológica e sim como um efeito 
sazonal conhecido.

“Alimentadores de Linhas de Produção” foi a ocupação 
profissional mais demandada neste primeiro 
quadrimestre de 2017, com um saldo positivo de 308 
vagas geradas no primeiro quadrimestre do ano em 
Guarulhos, atividade simples de chão de fábrica, que 
denota, possivelmente, um aumento da produção nas 
indústrias da cidade. 

Em igual período de 2016, essa mesma atividade 
apresentou um saldo positivo de 118 vagas. 

Dentre os profissionais mais atingidos pelas demissões, 
“Fiscais e Cobradores dos Transportes Público” foi a 
“Família de Ocupações” que mais perdeu postos de 
trabalho: 522 vagas.

Deve-se destacar também que no primeiro 
quadrimestre de 2017 as atividades típicas da 
prestação de serviços: de conservação, manutenção e 
segurança tiveram perdas conjuntas de 412 vagas.

Em igual período de 2016 a atividade que mais 
perdia profissionais era “Operadores de Instalações 
e Máquinas de Produtos Plásticos, de Borracha 
e Parafinas”, atividade importante relacionada à 
produção da Indústria do Plástico e da Borracha, 
fortemente impactada pela crise atual, conforme 
vimos no Caderno Econômico anterior.

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2.0

(mais contrataram)

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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(mais demitiram)

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

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

Unknown
Diminuir o tamanho de todas as fontes do caderno, deixa-las em itálico e sempre posicioná-las à direita, abaixo das tabelas, e não á esquerda.
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GRAU DE INSTRUÇÃO

Quando analisamos a variável grau de instrução, a cidade de Guarulhos no primeiro quadrimestre de 2017 
gerou empregos em apenas três categorias: Fundamental Incompleto, Médio Completo e Superior Completo. 
Este último tendo sido o que mais criou postos de trabalho, 336 vagas. No ano de 2016, em igual período, todas 
as categorias haviam perdido postos de trabalho.

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

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

Unknown
Diminuir o tamanho de todas as fontes do caderno, deixa-las em itálico e sempre posicioná-las à direita, abaixo das tabelas, e não á esquerda.
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GÊNERO

Em relação aos gêneros, os dados do CAGED nos mostram que o mercado de trabalho para a mulher ainda não 
reagiu em Guarulhos, e apresenta, no primeiro quadrimestre do ano, uma forte redução de 1.098 postos de 
trabalho. Enquanto para os homens essa reação já está em andamento desde março, tendo se reforçado em 
abril gerando 322 postos de trabalho no período.

Os dados de igual período de 2016 apontavam para uma forte queda para ambos os gêneros: 3.900 para os 
homens e 1.559 para as mulheres.

Na RMSP, o primeiro quadrimestre ainda apresenta queda para ambos os sexos, sendo que o dado relevante 
é que no mês de abril houve a criação de 5.237 vagas, distribuídas em 2.325 para as mulheres e 2.912 para os 
homens.

Em igual período de 2016 essa queda era mais intensa e generalizada, sendo que em nenhum dos quatro meses 
houve criação de vagas para nenhum dos gêneros.

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

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

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

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

O mercado de trabalho no primeiro quadrimestre de 2017, considerando as faixas etárias, observamos que 
houve geração de postos de trabalho apenas para os mais jovens, de até 24 anos. A partir daí, em todas as faixas 
etárias consideradas, houve redução de postos de trabalho, sendo que essa queda foi mais forte entre aqueles 
que possuem idade entre 50 e 64 anos, com uma perda de 1.029 postos de trabalho.

Para os jovens de até 17 anos, em todos os quatro meses houve criação de postos de trabalho. Em contrapartida, 
para os mais velhos, acima de 50, em todos os meses houve redução de postos de trabalho.

Essa mesma análise vale para o ano de 2016, onde os dados, conforme nos mostra a tabela abaixo, seguem a 
mesma dinâmica.

Essa situação é extremamente preocupante do ponto de vista social, pois dois fatores estão se alinhando e 
poderão resultar numa situação explosiva num futuro próximo, são eles: uma Reforma Previdenciária que está 
em gestação no Congresso Nacional, cujo objetivo central é a redução do déficit público através da redução da 
concessão de benefícios e o baixo dinamismo do mercado de trabalho para esses cidadãos (acima de 50 anos).

A conjugação desses dois fatores aumentaria a PEA (População Economicamente Ativa) desta faixa etária, e 
consequentemente, o seu contingente de desempregados, justamente num momento da vida em que se ampliam 
os gastos com saúde e medicamentos. Como consequência disso, poderemos ter um aumento da demanda dos 
equipamentos de saúde pública, do subemprego e até da criminalidade nesta faixa etária, efeitos cujos impactos 
serão sentidos nos municípios.

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

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

Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65
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A Balança Comercial de Guarulhos nos cinco primeiros meses do ano apresentou um saldo negativo de US$ 
18,5 milhões, apesar das exportações terem crescido 30,33% em relação ao mesmo período de 2016 e as 
importações terem crescido apenas 5,12%. Esse desempenho ainda não foi suficiente para reverter o quadro 
deficitário da Balança Comercial. Em todos os cinco meses analisados, houve crescimento das exportações 
quando comparado com o mesmo mês de 2016.

As importações apresentaram um crescimento nos meses de janeiro, março e abril e queda em fevereiro e maio, 
o que nos leva a crer que, se mantido o ritmo atual, chegaremos ao final do ano com um saldo positivo na Balança
Comercial.

A Corrente de Comércio (resultado da soma das exportações com as importações), outro indicador importante 
do comércio internacional, principalmente para os municípios, já atingiu US$ 1,5 bilhões um aumento de 16,22% 
em relação a igual período de 2016, de onde podemos inferir que está ocorrendo um aumento da produção 
industrial na cidade, visto que grande parte das importações do município são de insumos para a produção 
industrial, conforme veremos mais adiante.

BALANÇA COMERCIAL 
GUARULHOS

Fonte: MDIC - maio/2017

Fonte: MDIC - maio/2017
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Quanto à destinação das exportações da cidade de Guarulhos nos cinco primeiros meses do ano, Provisão de 
Navios e Aeronaves permanece como principal destino, ressaltando a importância do Aeroporto de Guarulhos 
na Balança Comercial da cidade. Quando consideramos apenas os países como destino, Estados Unidos com 
10,88%, Argentina com 8,57% e Alemanha 4,19% de participação relativa, aparecem como nossos principais 
parceiros comerciais na exportação.

Quando comparamos com igual período do ano passado, identificamos que dentre os 10 principais destinos, 
a Bélgica foi o que apresentou o maior crescimento 310,70%, seguido de Canadá e Colômbia com 69,79% e 
87,29% respectivamente.

A Alemanha, um importante e tradicional parceiro comercial da cidade, foi o único, dentre os dez maiores 
parceiros, a reduzir suas importações (22%), quando comparado com os cinco primeiros meses de 2016.

Do outro lado da Balança Comercial, as importações, no contexto geral apresentaram um aumento de 5,12% 
quando comparamos os cinco primeiros meses de 2017 com igual período de 2016.

Neste item, temos como principal parceiro comercial a China que ampliou sua participação de 21,94% para 
25,08% no período comparado; em seguida aparecem Estados Unidos e Alemanha, com participação de 19,35 
e 7,45% respectivamente.

O Japão, que aparece como nosso 8º maior parceiro na importação, foi o país que apresentou o maior crescimento 
entre os 10 principais, com um aumento de 40,88% no período.

Fonte: MDIC - maio/2017



28

A Balança Comercial dos primeiros cinco meses de 2017 em Guarulhos, sob a ótica dos Setores de Contas 
Nacional, permite observar que na comparação com igual período de 2016 houve um forte crescimento em 
todos os setores, sendo que os “Bens de Consumo” foi o que mais cresceu em exportações: 36,28%.

Quanto à importação, excetuando-se “Combustíveis e Lubrificantes” cujo índice de participação é insignificante, 
“Bens Intermediários” foi o que mais cresceu com 8,63%, na comparação entre os dois períodos.

É necessário salientar que o crescimento apontado acima é um importante indicador para a indústria de 
transformação, pois a exportação de “Bens de Consumo Final” geralmente está vinculada a produtos de maior 
valor agregado e a importação de “Bens Intermediários” é sempre relacionada a insumos para a produção. 
Assim, podemos inferir que nos cinco primeiros meses de 2017 houve um maior dinamismo da indústria local 
quando comparado com igual período de 2016.

Fonte: MDIC - maio/2017

Fonte: MDIC - maio/2017
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Fonte: MDIC - maio/2017
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VALOR ADICIONADO FISCAL 
(2015 – 2016)

Dos 11 (onze) maiores ramos de atividade 
desenvolvidos em Guarulhos, 9 (nove) sofreram queda 
no comparativo 2015/2016, apresentando uma queda 
média de 18,8%. Os dados foram obtidos a partir do 
acompanhamento do VAF pelo Grupo da DIPAM do 
DRM da Secretaria da Fazenda do Município. Foram 
selecionados os 10 maiores Valores Adicionados 
provisórios de 2016 (ou menos, quando os valores 
não eram representativos) e comparados com 
aqueles apresentados em 2015. Apenas dois ramos 
apresentaram ganhos reais: “Petróleo e Derivados” 
(considerando atacadistas e distribuidores) e 
“Embalagens”.

Os atacadistas e distribuidores de Petróleo 
apresentaram um crescimento impulsionado pela 
diminuição dos valores de compra e não pelo aumento 
das vendas. No entanto, à primeira vista, parece 
incoerente o setor de embalagens crescer, enquanto 
se observa uma queda generalizada dos demais 
setores. Mas existem explicações para esse fenômeno 
e a crise é a principal delas. 

A crescente disputa pelo mercado consumidor 
culminou na busca por embalagens cada vez mais 
atrativas e práticas. 

Segundo a CNI (Confederação Nacional das 
Indústrias) 75% das empresas que investiram em 
design registraram aumentos em suas vendas, sendo 
que 41% também conseguiram reduzir os seus custos.  
Em pesquisa realizada por ela, observou-se que o 
consumidor prefere, na comparação entre produtos 
semelhantes, o que possui a embalagem mais 
atraente, bela e prática estando, inclusive, disposto a 
experimentar uma marca nova se a embalagem desta 
possuir tais características. Essa realidade já atingiu 
as pequenas e médias empresas, segundo esse estudo 
– isto é, o design de embalagem ajuda a destacar o
produto e conferir prestígio a uma marca.

Quanto às quedas, o ramo mais atingido foi o das 
editoras. Alguns fatores justificam esse quadro: o 
aumento do uso de arquivos digitais em detrimento 
dos materiais impressos e a realidade das fusões, 
buscando diminuição de custos e portfólio mais 
diversificado, na tentativa de sobreviver em um 
mundo cada vez mais leve, com menor custo e de fácil 
acesso: o mundo digital. Em Guarulhos, o perfil das 
maiores gráficas é o da editora de livros didáticos e 
de literatura, por isso menos suscetível à demanda 
existente em ano eleitoral.
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AEROPORTO
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), buscando 
alinhar o setor às práticas mundiais, fortaleceu a 
regulamentação em relação aos aspectos técnicos 
de segurança e adotou a desregulamentação quanto 
à oferta, trabalhando com o conceito de liberdade 
tarifária e, agora, com as novas regras para o transporte 
aéreo de passageiros, tratando dos direitos e deveres 
dos consumidores do setor. 

Seguindo a tendência mundial, as companhias aéreas 
que operam no Brasil poderão criar políticas próprias 
para bagagens. Antigamente, as empresas eram 
obrigadas a oferecer gratuitamente uma franquia de 
23 quilos para passageiros domésticos e de duas malas 
de 32 quilos para voos internacionais.

A partir de agora, as companhias aéreas poderão 
estipular franquias menores de bagagem e, em 
contrapartida, oferecer passagens aéreas, ou seja, 
tarifas, de acordo com o perfil de seus passageiros.

A mudança nas regras de bagagem deve impactar 
principalmente nas passagens aéreas promocionais, 
mais baratas. A expectativa para o setor é de 
crescimento a partir deste mês, com as novas regras, o 
mercado espera uma redução de até 30% no valor da 
tarifa, assim estimulando o reaquecimento do setor.

Além de seguir uma tendência mundial, estas 
transformações estão conectadas com o novo 
conceito, que permitirá ao passageiro escolher sua 
melhor forma de viajar.
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O gráfico acima mostra os voos nacionais e internacionais seguem em queda. O  crescimento dos anos anteriores 
do setor foi impulsionado principalmente pela classe C e agora, com a recessão econômica, há retração das 
viagens de negócios que representam dois terços do total nacional. 

A expectativa para setor aéreo é de crescimento a partir deste mês, com as novas regras para bagagens 
implantadas recentemente, o mercado estima que poderá haver uma redução de até 30% no valor da tarifa, 
desta forma estimulando o reaquecimento do setor.

Outro fator relevante é a queda do dólar que impacta positivamente nos custos operacionais, principalmente 
sobre o valor dos combustíveis.
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TURISMO

O Turismo é um importante instrumento para a saída deste cenário de 
crise atual, uma vez que registra crescimento em todo o mundo e é o 3º 
maior empregador do planeta. 
Mais de 1 bilhão de pessoas fizeram Turismo em 2014, representando 9% do 
PIB mundial, arrecadando mais de 1 trilhão de dólares. Tradicionalmente, 
o Turismo tem se concentrado nas economias avançadas da Europa, Ásia
e Américas. O continente europeu é responsável por mais da metade das
chegadas de Turistas internacionais (60%), seguido pela Ásia/Pacífico
(24%) e Américas (16%).
Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil, por sua vez, movimentou R$
492 bilhões em 2014, entre atividades diretas, indiretas e induzidas, de
acordo com novos dados divulgados pelo Conselho Mundial de Viagens e
Turismo (WTTC). O montante representa 9,6% do Produto Interno Bruto
(PIB) nacional e leva em conta que o setor teve investimentos de R$ 59,6
bilhões no país no mesmo ano.
Já o município de Guarulhos vem crescendo no segmento turístico.
Em 2016, o município arrecadou com o turismo mais de 45 milhões de
reais em ISS e a previsão para este ano é de crescimento, uma vez que,
no primeiro quadrimestre, já tivemos um aumento na arrecadação que
superou os 4 milhões de reais.
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VIA RÁPIDA EMPRESA – VRE
A Prefeitura de Guarulhos aderiu ao Via Rápida 
Empresa, módulo de licenciamento integrado 
desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação 
do Estado de São Paulo, e coordenado pela Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - em 
fevereiro, consolidando sua implantação no dia 04 de 
abril deste ano. 

A função do sistema é agilizar abertura e licenciamento 
de empresas por meio de entrada única de solicitação. 
Por meio do VRE é possível obter a Licença de 
Funcionamento da Prefeitura, o Alvará Sanitário 
da VISA, a Licença Ambiental da CETESB e o AVCB 
do Corpo de Bombeiros em um documento único, 
chamado de CLI - Certificado de Licenciamento 
Integrado. 

Desde a implantação foi possível perceber a melhora 
significativa no tempo médio de atendimento dos 
serviços de responsabilidade da Prefeitura por meio 
do sistema. 

A Certidão de Uso do Solo, por exemplo, que é expedida 
em prazo médio de 20 dias por meio do procedimento 
presencial iniciado no Fácil, no Via Rápida Empresa é 
substituída pelo Parecer de Viabilidade, que desde o 
início de junho vem sendo realizada em prazo médio 
de 24 horas e prazo máximo de 48 horas. 

Até junho foram realizadas mais de7 mil análises de 
viabilidade, com percentual de 80% de deferimento. 

Entre as análises foram contempladas 
aproximadamente: 2.600 constituições de matriz; 300 
aberturas de filial; 2.200 pedidos de licenciamento; 
alterações de endereço ou de atividade totalizam 
2.100 solicitações. A viabilidade é a primeira etapa 
da empresa antes da sua constituição na JUCESP ou 
de seu licenciamento, quando a pessoa jurídica já está 
constituída. 

Já a Licença de Funcionamento que - antes do Via 
Rápida Empresa e da política de desburocratização 
atrelada ao processo de implantação - poderia levar 
até 4 anos para ser concluída, atualmente com o VRE 
pode ser obtida no prazo de 48 horas (Licenças de 
Baixo Risco) até 30 dias (Licenças de Alto Risco). 

Até o fechamento desta edição do Caderno 
Econônico, foram solicitados aproximadamente 2.500 
licenciamentos, deste total foram concluídos 1.106 
licenciamentos, sendo 1.028 Licenças de Baixo Risco 
e 78 Licenças de Alto Risco. Das solicitações ainda não 
concluídas, 92 estão em andamento na Prefeitura e as 
demais dependem de alguma ação da empresa para 
serem concluídas. 

Em 2016 foram emitidas 2.532 Licenças de 
Funcionamento, para o ano de 2017 está prevista 
a emissão de 4.300 Licenças de Funcionamentopor 
meio do Via Rápida Empresa. Apenas no mês de maio 
foram emitidas 490 e para o mês de junho estima-se 
número semelhante, com até 490 licenças emitidas.

VRE em números - Comparativo 2016/2017
Expedição de licença de funcionamento
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VRE em números
04 de abril a 22 de junho de 2017

Viabilidades

VRE Guarulhos - Total
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CONCLUSÃO
Os sinais dados pelos números da economia no primeiro quadrimestre ainda 
são insuficientes para se afirmar que há uma trajetória de plena de recuperação. 
No entanto, já é possível sinalizar que o período recessivo mais crítico foi 
ultrapassado e que estamos iniciando um período de retomada do crescimento.

A Balança Comercial de Guarulhos já apresenta números crescentes na 
exportação de bens de consumo e na importação de insumos à produção, o que 
parece indicar que esse início de recuperação da economia está ocorrendo pela 
via do comércio internacional, pois, o mercado interno, como podemos observar 
nos dados do mercado de trabalho, ainda está com baixo dinamismo, sendo que 
o comércio varejista, setor altamente dependente da renda do trabalho, ainda
se encontra em forte retração. No entanto, a participação brasileira no comércio 
internacional ainda é muito pequena e, portanto, insuficiente para fomentar um
crescimento sustentável da economia local.

No Caderno Econômico anterior identificamos que o ano de 2017 tinha fortes 
indicadores de que seria o ano do fim da recessão que assolou nosso país por 
dois anos seguidos e que iríamos iniciar a retomada do crescimento, de fato 
isso vem acontecendo, porém, neste primeiro quadrimestre, ainda num ritmo 
muito lento e agravado pelos últimos acontecimentos do cenário político, com 
o envolvimento de membros do alto escalão do governo federal em escândalos
de corrupção.

Portanto, o ritmo claudicante da retomada do crescimento aliado ao explosivo 
cenário político atual, podem gerar fortes incertezas e contaminar as 
expectativas dos agentes econômicos, inviabilizando o aumento da produção e 

o investimento. Os desdobramentos da crise política são, portanto, 
determinantes para que um novo cenário de recuperação se desenhe no 
Brasil 
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