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Apresentação 

 

A Secretaria do Trabalho tem suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 7550 de 19 de 

abril de 2017: 

 “Art. 42. Compete à Secretaria do Trabalho: I - a coordenação e a execução da política pública de 

trabalho, emprego e renda definidas pelo Governo Municipal e em outras esferas de governo; II - a 

articulação com a iniciativa privada e com as organizações não-governamentais, nacionais e 

internacionais, visando a ampliação das ações de apoio ao trabalhador; III - a articulação com os 

demais órgãos do poder público municipal envolvidos nas atividades de sua área de competência “. 

Já o SINE tem suas atribuições dispostas no Decreto Federal 76.403 de 08 outubro de 

1975, que cria o SINE- Sistema Nacional de Emprego sob a coordenação e supervisão do 

Ministério do Trabalho: 

“Art. 3º. Constituem objetivos do SINE: I - Organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o 

mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego, a nível local, 

regional e nacional.” 

O OMT-GRU Observatório do Trabalho de Guarulhos é um instrumento para produção e 

disseminação de informações, estudos e análises sobre o mundo do trabalho, com vistas a 

subsidiar atores públicos e privados que formulam, executam ou acompanham ações no 

campo das políticas públicas de emprego, trabalho e renda em Guarulhos. 

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

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

primeiro trimestre 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 fevereiro de 2018 e as demais, entregues dentro do prazo, 

envolvendo a remuneração média dos trabalhadores de até o mês de março de 2018. 

Aspectos estruturais do mercado de trabalho em Guarulhos podem ser consultados no 

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

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

Neste Relatório, introduziu-se as informações de janeiro a abril de 2018 relativas aos 

requerimentos de solicitação de seguro-desemprego de residentes em Guarulhos com base 

no Ministério do Trabalho-Sistema de Gestão do Seguro-Desemprego -  MTb/SD.   
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A Secretaria do Trabalho, através do OMT-GRU, espera que este relatório conjuntural 

aproxime, tanto no espaço temporal quanto setorial, o tomador de decisões aos desafios e 

às oportunidades que Guarulhos proporciona, e subsidie políticas públicas de emprego e 

renda que fortaleçam nossos estabelecimentos e empregos. 

 

 

 

Sede da Secretaria do Trabalho – no anexo do Centro Educacional Adamastor 
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Guarulhos apresenta o maior saldo positivo de emprego formal desde 2014. 

 

No primeiro trimestre de 2018, Guarulhos apresentou o saldo de 1.469 vagas com registro 

em carteira profissional, superando o mesmo período nos três anos anteriores, o carro-

chefe nessa evolução foi o setor de serviços segundo a classificação do IBGE. As 

movimentações em Guarulhos alcançaram, nesse período, 26.599 demissões e 28.068 

admissões. 
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No primeiro trimestre de 2018, de acordo com o MTb/CAGED, segundo a classificação de 

setor do IBGE, o setor de serviços destacou-se com o saldo positivo de 1.747 vínculos 

formais, a construção civil contribuiu com 382 vagas, e o comércio apesar do ajuste no 

período teve um incremento de 2.069 postos formais nos últimos doze meses. 
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Segundo a ótica das seções da Classificação Nacional da Atividade Econômica do IBGE, 

a SAÚDE HUMANA E SERVIÇÕS SOCIAIS, a EDUCAÇÃO e a CONSTRUÇÃO 

apresentaram o maior saldo no primeiro trimestre de 2018 MTb/CAGED ajustado. O 

destaque negativo ficou por conta do ajuste sazonal no COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS e na ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO. Nesta última, a substituição da 

empresa responsável pela coleta de lixo doméstico demonstrou a eliminação de vínculos 

formais nesta seção da CNAE 2.0. 

A:AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 2

B:INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 5

C:INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 166

D:ELETRICIDADE E GÁS 3

E:ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 367

F:CONSTRUÇÃO 403

G:COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 335

H:TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 188

I:ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 42

J:INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 85

K:ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 38

L:ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 7

M:ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 27

N:ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 244

O:ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 121

P:EDUCAÇÃO 556

Q:SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 663

R:ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 14

S:OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 60

T:SERVIÇOS DOMÉSTICOS 2

U:ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 1

Total 1.469

Fonte: MTb-CAGED Ajustado

GUARULHOS
Saldo da Movimentação – Admitidos/Demitidos por CNAE 2.0

1º TRIMESTRE DE 2018
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Em março de 2018, segundo o MTb/CAGED, o salário médio nominal dos admitidos com 

carteira assinada foi 12% inferior ao salário médio dos trabalhadores desligados, relação 

mais favorável do que a analisada em março de 2017, quando foi 14% inferior. Essa relação 

em janeiro foi 5% inferior, resultado ainda mais positivo. 

 

Prefeitura de Guarulhos realiza formatura com alunos de cursos profissionalizantes 
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Os estabelecimentos com mais de 250 vínculos formais de emprego, nesse primeiro 

trimestre, trouxeram impacto negativo à geração de emprego. Por outro lado, aqueles 

menores, com até 4 vínculos formais, contribuíram com um saldo melhor. Ainda há os que 

tinham entre 20 e 249 registros em carteira, que também apresentaram uma evolução, 

segundo o MTb/CAGED ajustado. 

 

Guarulhos lança app para busca de emprego 

Faixa Empr Início Jan Admitidos Desligados Saldo

ATÉ 4 4.322 2.785 1.537

DE 5 A 9 2.129 2.507 378

DE 10 A 19 3.098 3.151 53

DE 20 A 49 4.743 4.360 383

DE 50 A 99 3.714 3.511 203

DE 100 A 249 4.366 3.898 468

DE 250 A 499 2.057 2.688 631

DE 500 A 999 1.159 1.196 37

1000 OU MAIS 2.480 2.503 23

Total 28.068 26.599 1.469

GUARULHOS - 1º Trimestre de 2018

Saldo da Movimentação – Admitidos/Demitidos

Por Porte de Empresa

Admitidos/Desligados

Fonte: MTb/CAGED Ajustado
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De acordo com o MTb-CAGED ajustado, nos últimos doze meses, os homens tiveram um 

incremento de 1.381 vagas formais. No primeiro trimestre de 2018, a ampliação ocorreu 

tanto para homens quanto para mulheres, com 790 e 679 vagas respectivamente. 

 

 

Prefeitura divulga Boletim sobre a Mulher no Mercado de Trabalho em Guarulhos 
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De acordo com o MTb/CAGED, analisadas as declarações entregues no prazo, os contratos 

de trabalho com jornadas entre 21 e 30 horas semanais apresentaram o maior saldo. Entre 

os homens, o maior saldo ocorreu nas jornadas acima de 40 horas semanais. Entre as 

mulheres, nas jornadas de até 40 horas semanais. Salienta-se, neste último caso, a coorte 

de 31 a 40 horas semanais. Vale mencionar que as mulheres ainda detinham a maior média 

salarial nominal nas contratações com jornadas de até 20 horas semanais. 

 

 

Com as alterações na legislação trabalhista, o MTb/CAGED passou a acompanhar os 

desligamentos por acordos entre empregados e empregadores. Guarulhos teve 238 casos 

nessa nova modalidade de desligamentos. 

 

Saldo Saldo

Até 12 h 196 998,35 -64 1.675,95 132 149 1.098,69 -85 1.544,26 64 196 

13 a 15 h 8 1.815,13 -8 5.495,13 0 13 1.943,15 -9 1.657,56 4 4 

16 a 20 h 197 859,09 -110 1.135,66 87 189 1.128,22 -154 1.321,88 35 122 

21 a 30 h 723 1.015,43 -443 1.092,05 280 789 1.003,18 -565 1.267,39 224 504 

31 a 40 h 1.208 2.148,61 -1.415 2.581,61 -207 2.101 1.557,65 -1.748 1.769,47 353 146 

41 a 44 h 14.140 1.762,79 -13.650 1.930,71 490 7.988 1.519,02 -8.033 1.671,49 -45 445 

Total 16.472 1.738,41 -15.690 1.960,94 782 11.229 1.478,34 -10.594 1.659,99 635 1.417 

Fonte: MTb/CAGED

Saldo

Guarulhos - 1º Trimestre de 2018

Por Horas Contratadas e Genero

Admitidos Desligamentos Admitidos Desligamentos

Faixa Hora 

Contrat

Masculino Feminino



 

 [11] 

Segundo o MTb/CAGED ajustado, por nível de instrução, o maior número de contratações 

ocorreu na coorte dos trabalhadores com ensino médio completo, e o maior saldo das 

movimentações verificou-se nos que detinham o Superior Completo. 

 

 

 

 

Prefeitura de Guarulhos realiza formatura com alunos de cursos profissionalizantes 
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De acordo com o MTb/CAGED ajustado, no primeiro trimestre de 2018, os jovens de até 

29 anos prevaleceram no saldo da movimentação entre admitidos e demitidos, na coorte 

de 50 a 64 anos decresceu o número de trabalhadores formais. Na faixa de 18 a 24 anos 

predominaram as contratações, apresentando um saldo de 1.528 registros em carteira. 

 

 

 

 

Programa Jovem Trabalhador mobiliza responsáveis dos participantes 
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Os 20 Menores Saldos com Carteira Assinada em Guarulhos 
 

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

– CBO 2002, dentre as 20 ocupações com maior saldo negativo no primeiro trimestre de 

2018 destacou-se a de coletor de lixo domiciliar, e o salário médio dos contratados foi 22% 

menor do que o dos desligados. 
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Os 20 Maiores Saldos com Carteira Assinada em Guarulhos 
 

Com relação às ocupações pela CBO2002 com maior saldo, no primeiro trimestre de 2018, 

destacaram-se as funções de inspetor de alunos de escola pública, servente de obras, 

pedreiros e técnico em administração. Essas ocupações tiveram o salário médio nominal 

dos admitidos mais favorável que o dos demitidos. 
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Requerimentos do Seguro-Desemprego de Janeiro a Abril de 2018 

De janeiro a abril de 2014, de acordo com a base de Gestão do Seguro Desemprego do 

Ministério do Trabalho, Guarulhos tinha 21.443 requerimentos de seguros-desemprego de 

trabalhadores residentes no município. Destes 9.092 eram mulheres e 12.35, homens.  

 

Os requerentes, quando colocados no mercado de trabalho, apresentavam a distribuição 

salarial acima se concentrando na faixa de 1,51 a 3 salários mínimos. 

Fonte: MTb-SD 

Acima demonstramos a distribuição dos requerimentos por grandes setores da atividade do 

IBGE, por grau de escolaridade e por faixa etária, em que verificamos a concentração dos 

segurados na coorte de 30 a 39 anos. Esse grupo de trabalhadores tinha ensino médio 

completo e quase a metade veio de vínculos formais no grande setor de Serviços.   

Nº Sal.Minimo Até 1,00
1,01 a 

1,5

1,51 a 

2,00

2,01 a 

3,00

3,01 a 

4,00

4,01 a 

5,00

5,01 a 

10,00

Mais de 

10
Total

Requerimentos 129 1.821 7.225 7.306 2.426 1.073 1.163 300 21.443

Fonte: MTb-SD

Requerimentos Seguro Desemprego - Desligamentos Domiciliados em Guarulhos - 

Janeiro a Abril 2018

GR.ST. IBGE Guarulhos

Construção Civil 1.438

Comercio 5.853

Industria 4.465

Servicos 9.549

Agropecuaria 24

>Ignorado 114

Total 21.443

Município Residência Guarulhos

Analfabeto 39

Até o 5º Ano Incompleto 696

5º Ano Completo 241

6º ao 9º Ano Incompl 638

Fundamental Completo 1.356

Ens. Medio Incompl 1.444

Ens. Medio Completo 13.197

Superior Incompleto 1.261

Superior Completo 2.514

Especialização 57

Total 21.443

Faixa Etaria Requerimentos

15 a 17 15

18 a 24 4.042

25 a 29 4.039

30 a 39 7.168

40 a 49 4.070

50 a 64 2.079

65 ou Mais 30

Total 21.443
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Considerações Finais 

 

No primeiro trimestre de 2018, segundo o MTb/CAGED, Guarulhos apresentou saldo 

positivo na geração de empregos formais. A Indústria da Transformação acompanhou, e 

o setor de Serviços comandou a expansão nesse período. O Comércio nos últimos doze 

meses também contribuiu para o aumento do emprego com carteira assinada, mesmo 

considerada a sazonalidade característica do período. 

No primeiro trimestre de 2018, constataram-se o crescimento dos vínculos formais em 

ambos os sexos; o rejuvenescimento da força de trabalho com o aumento da participação 

dos trabalhadores de até 29 anos no estoque de vínculos formais; a vantagem comparativa 

dos trabalhadores mais escolarizados no incremento do estoque no mercado formal; que 

as contratações com jornada superior a 40 horas semanais prevaleceram no geral; e que 

os saldos para os homens e as mulheres foram maiores na jornada entre 21 e 30 horas 

semanais. 

 

 

Prefeitura de Guarulhos realiza formatura com alunos de cursos profissionalizantes 
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Entre as vinte funções com maiores saldos, notou-se que profissões ligadas à Construção 

Civil tiveram salários de admissão superiores aos de desligamento. O salário médio de 

contratação das mulheres em relação aos homens foi superior nos contratos de jornadas 

de até 20 horas semanais. 

De janeiro a abril de 2018, em Guarulhos, de acordo com o MTb-SD, 21.443 residentes no 

município buscaram o benefício do seguro-desemprego, previsto por ocasião de 

desligamento no mercado formal. 

O OMT-GRU busca oferecer indicadores próximos à realidade temporal e setorial para 

enfrentar os desafios e maximizar as potencialidades, analisando os dados, calibrando a 

metodologia e inserindo novos elementos para subsidiar políticas públicas de geração de 

emprego e renda, como foi o caso desta edição com alguns dados da base de gestão do 

seguro-desemprego.  

 

 

Prefeitura de Guarulhos realiza formatura com alunos de cursos profissionalizantes 
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