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Apresentação 

 

 

O Observatório do Trabalho de Guarulhos, vem apresentar nesta terceira publicação em 

2018, o Relatório Conjuntural do Mercado de Trabalho Formal em Guarulhos para o 

primeiro bimestre deste ano, com base nos registros administrativos do CAGED – Cadastro 

Administrativo Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. 

 

A série de dados analisada contempla as declarações dos estabelecimentos apresentadas 

fora do prazo até o mês de janeiro de 2018 e as demais envolvendo a remuneração média 

e o mês de fevereiro de 2018, permanecem com as declarações entregues no prazo. 

 

Aspectos estruturais do mercado de trabalho em Guarulhos pode ser consultado no 

“Relatório Estrutural do Mercado de Trabalho em Guarulhos” disponível no site da Prefeitura 

de Guarulhos, aba Secretária do Trabalho, link Observatório do Trabalho. 

 

A Secretaria do Trabalho através do Observatório do Mercado do Trabalho espera que com 

este relatório conjuntural aproxime tanto no espaço temporal quanto geográficos os 

desafios e as oportunidades que Guarulhos proporciona, e subsidie políticas públicas de 

emprego e renda que fortaleça nossos estabelecimentos e empregos. 
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Guarulhos apresenta o maior saldo positivo de emprego formal desde 2014. 

 

No primeiro bimestre de 2018, Guarulhos apresentou o saldo de 856 vagas de vínculos 

formais, superando o mesmo período nos três anos anteriores, o carro-chefe nesta 

evolução foi o subsetor de serviços segundo a classificação do IBGE. As movimentações 

alcançaram do período, 17.532 demissões e 18.388 admissões com registro em carteira. 
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Em fevereiro de 2018, de acordo com o MTb/CAGED, todos os subsetores segundo a 

classificação do IBGE apresentaram saldo positivo na movimentação entre admitidos e 

desligados no mercado formal, destacando o setor de serviços no primeiro bimestre de 

2018 com saldo de 945 vínculos e o comércio com 1.722 vagas nos últimos doze meses 

mesmo considerando a sazonalidade característica desse setor. 
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Segundo a ótica das seções da Classificação Nacional da Atividade Econômica do IBGE, 

os Serviços de Saúde Humana e Serviços Sociais, da Educação e da Indústria da 

Transformação apresentaram o maior saldo no primeiro bimestre de 2018 MTb/CAGED 

ajustado, o destaque negativo ficaram por conta do ajuste sazonal no Comércio, Reparação 

de Veículos Automotores e Motocicletas e da Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 

Resíduos e Descontaminação, nesta última, a substituição da empresa responsável pela 

coleta de lixo doméstico ficou demonstrado a eliminação de vínculos, como não houve a 

descontinuidade deste serviço público, não foi possível apurar tempestivamente se os 

novos vínculos foram registrados no local estabelecimento dos empregos gerados, ou seja, 

em Guarulhos. 
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Segundo o MTb/CAGED sem ajuste, deflacionado pelo INPC-Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor do IBGE, a relação entre o salário médio real das admissões e desligamentos 

chegou em janeiro de 2018 a 0,95 ou 5% de diferença, em janeiro de 2017 foi 8%. 

 
 

Prefeitura divulga boletim sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho em Guarulhos 

 

Pequenas Empresas Lideram a Geração de Empregos Com Carteira Assinada 
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Os estabelecimentos mais de 250 postos de trabalho formal impactaram negativamente a 

geração de emprego, por outro lado os pequenos com até quatro vínculos contribuíram com 

o maior saldo de empregos formais no primeiro bimestre de 2018, além da evolução 

verificada dentre os de 10 a 249 registros em carteira, segundo o MTb/CAGED ajustado. 
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De acordo com o MTb-CAGED ajustado, nos últimos doze meses, os homens tiveram um 

incremento de 933 vagas formais. No mês de fevereiro, a ampliação ocorreu tanto para os 

homens quanto para as mulheres com 403 e 703 vagas respectivamente. 

 

 

 

De acordo o MTb/CAGED, declarações entregues no prazo, nas contratações 

sobressaíram os contratos de trabalho com jornada superior a 40 horas semanais, os 

maiores saldos entre os homens foram das jornadas de 21 a 30 horas e para as mulheres 

todas as faixas apresentaram saldo positivo, predominando o coorte de 31 a 40 horas 

semanais. As mulheres detinham a maior média salarial nominal nas contratações com 

jornada até 20 horas semanais.  

 

 

Prefeitura abre inscrições para curso de informática básica 
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Jovens Foram A Maioria Na Geração de Emprego Formal 
 

 

 

Acordo com o MTb/CAGED ajustado, no primeiro bimestre de 2018, os jovens até 29 anos 

prevaleceram no saldo da movimentação entre admitidos e demitidos, sendo que na faixa 

de 18 a 24 anos a maioria das contratações do período. No coorte de 50 a 64 anos 

decresceu o número de trabalhadores formais. 

 

Maior Saldo das Vagas Formais Foram Para Trabalhador com Superior Completo 

 

 

 

Segundo o MTb/CAGED ajustado, por nível de instrução, as contratações se no coorte dos 

trabalhadores com escolaridade médio completo, e o maior saldo das movimentações 

verificou se nos que detinham o Superior Completo. 

Faixa Etária Admitidos Desligados Saldo

Até 17 671 -190 481

18 a 24 5.601 -4.734 867

25 a 29 3.210 -3.208 2

30 a 39 5.058 -5.207 -149

40 a 49 2.716 -2.652 64

50 a 64 1.087 -1.434 -347

65 ou mais 45 -107 -62

Total 18.388 -17.532 856

POR FAIXA ETÁRIA

Fonte: MTb/CAGED Ajustado

GUARULHOS - 1º Bimestre de 2018

Saldo da Movimentação – Admitidos/Demitidos

Grau Instrução Admitidos Desligados Total

Analfabeto 16 15 1

Até 5ª Incompleto 170 174 4

5ª Completo Fundamental 182 186 4

6ª a 9ª Fundamental 449 456 7

Fundamental Completo 1.106 1.072 34

Médio Incompleto 1.257 1.299 42

Médio Completo 12.214 11.848 366

Superior Incompleto 716 666 50

Superior Completo 2.278 1.816 462

Total 18.388 17.532 856

Por Nível de Instrução

Fonte: MTb/CAGED Ajustado

GUARULHOS - 1º Bimestre 2018

Saldo da Movimentação – Admitidos/Demitidos
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Com as alterações na legislação trabalhista, o MTb/CAGED passou a acompanhar os 

desligamentos por acordo empregado e empregador, Guarulhos teve 151 casos nesta nova 

modalidade de desligamentos. 

 

 

 

 
Feira da Economia Solidária se instala permanentemente no Terminal Pimentas 

 
 
 
 
 
 

Tipo Mov Agregada Saldo

Admissão por primeiro emprego 2.526

Admissão por reemprego, reint, e Contr de trabalho por prazo det 15.862

Desligamento por demissão sem justa causa, térm de contrato prz det, térm contrato -13.087

Desligamento por demissão com justa causa -398

Desligamento a pedido -3.811

Desligamento por aposentadoria -3

Desligamento por morte -82

Desligamento por acordo empregado e empregador -151

Total 856

GUARULHOS
Saldo da Movimentação – Admitidos/Demitidos

POR Tipo de Movimentação Agregada – 1º Bimestre de 2018

Fonte: MTb/CAGED



 

 [12] 

Os 15 Menores e Maiores Saldos com Carteira Assinada em Guarulhos 
 

De acordo com o MTb/CAGED sem ajuste, segundo Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO 2002, a função com maior saldo negativo no primeiro bimestre de 2018 foi a de 

coletor de lixo domiciliar, visto que não houve a descontinuidade deste serviço público, 

torna-se necessário verificar se é um viés metodológico por se tratar de um novo 

estabelecimento que começou a operar neste segmento em Guarulhos. 

 

E com relação as quinze ocupações com maior saldo positivo com carteira assinada, 

destacam as funções de inspetor de alunos de escola pública, servente de obras, pedreiros 

e carpinteiros em que o salário médio nominal dos admitidos foram mais favoráveis que os 

dos demitidos. 

 

 

CBO 2002 Ocupação Saldo Admitidos Desligados $ Adm/Desl

Coletor de Lixo Domiciliar -277 1.335,27 1.607,98 0,830

Operador de Maquinas Fixas, em Geral -115 1.571,61 1.924,58 0,817

Conferente de Carga e Descarga -102 1.614,59 1.646,17 0,981

Operador de Caixa -100 1.316,66 1.347,86 0,977

Vendedor de Comercio Varejista -95 1.404,63 1.415,84 0,992

Vendedor Pracista -95 1.413,67 2.094,01 0,675

Repositor de Mercadorias -64 1.148,77 1.211,79 0,948

Promotor de Vendas -48 1.296,53 1.347,24 0,962

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo -47 918,14 1.141,41 0,804

Operador de Empilhadeira -41 1.779,49 1.824,08 0,976

Cozinheiro Geral -40 1.394,94 1.443,93 0,966

Motorista de Onibus Urbano -36 2.130,00 2.222,59 0,958

Supervisor Administrativo -31 3.101,89 3.230,39 0,960

Soldador -30 1.926,56 2.160,75 0,892

Ajudante de Motorista -29 1.349,23 1.372,10 0,983

15 Menores Saldos Movimentação

Fonte: MTb/CAGED- Sem Ajuste.

GUARULHOS – OCUPAÇÕES CBO 2002 

CBO 2002 Ocupação Saldo Admitidos Desligados $ Adm/Desl

Alimentador de Linha de Produção 329 1.369,46 1.399,28 0,979

Auxiliar de Escritório, em Geral 207 1.242,77 1.295,93 0,959

Faxineiro 179 1.184,99 1.210,84 0,979

Auxiliar nos Serviços de Alimentação 172 1.293,60 1.311,57 0,986

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 128 1.514,97 1.674,71 0,905

Inspetor de Alunos de Escola Publica 105 1.562,40 1.483,20 1,053

Recepcionista, em Geral 104 1.257,36 1.343,29 0,936

Assistente Administrativo 93 1.560,37 1.843,31 0,847

Servente de Obras 93 2.583,09 1.426,13 1,811

Professor de Nível Superior do Ensino Fundamental (Primeira a Quarta Serie) 67 1.221,31 1.795,67 0,680

Pedreiro 62 2.774,50 1.697,61 1,634

Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) 60 1.136,34 1.268,69 0,896

Propagandista de Produtos Famaceuticos 39 4.387,42 5.047,56 0,869

Carpinteiro 32 1.808,96 1.783,53 1,014

Atendente de Lojas e Mercados 29 1.269,77 1.311,10 0,968
Fonte: MTb/CAGED- Sem Ajuste.

GUARULHOS – OCUPAÇÕES CBO 2002 

15 Maiores Saldos Movimentação
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Considerações Finais 
 

No primeiro bimestre de 2018, segundo o MTb/CAGED apresentou saldo positivo na 

geração de empregos formais, a Industria da Transformação acompanhou e o setor de 

Serviços comandou a expansão neste período. O Comércio nos últimos doze meses 

também contribuiu para o aumento do emprego com carteira assinada, 

No primeiro bimestre de 2018, constatou o crescimento dos vínculos formais ocupados por 

mulheres em todas as faixais etárias, a inserção dos trabalhadores mais jovens, e a 

vantagem comparativa dos trabalhadores mais escolarizados no incremento do estoque no 

mercado formal, e que as contratações com jornada superior a 40 horas semanais 

prevaleceram, entretanto os maiores saldos estiveram nas jornadas inferiores a esta. 

E entre as quinze funções com maiores saldos, notou que profissões ligadas a Construção 

Civil tiveram salários de admissão superiores aos de desligamento, e avanço nos salário 

médio das mulheres nos contratos de trabalho de menor jornada. 

No primeiro bimestre de 2018, Guarulhos demostrou os desafios e oportunidade que uma 

economia diversificada oferece. 

 

 

Secretaria do Trabalho realiza formatura de alunos de cursos profissionalizantes 

 

O Observatório do Trabalho de Guarulhos busca oferecer indicadores próximos a realidade 

temporal e territorial para enfrentar os desafios e as maximizar as potencialidades, 

analisando os dados, calibrando a metodologia e inserindo novos elementos para subsidiar 

políticas públicas de geração de emprego e renda. 
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