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Núcleo de Pesquisa AGENDE
A AGENDE tem como missão promover informações qualificadas para a sociedade, contribuindo para o entendimento da conjuntura social, produtiva e
econômica da Cidade.
Para facilitar o acesso a essas informações, foi institucionalizado o Núcleo de
Pesquisa no início do mês de abril, no qual estarão centralizados os estudos
realizados pela Agência, tais como os boletins do emprego, aeroportuários e a
Revista Análise Guarulhos, além de outras publicações de interesse da Cidade.
Este Núcleo é o braço de pesquisa e desenvolvimento da AGENDE Guarulhos, contando com
especialistas em administração, estatística, matemática, economia, produção, educação e pesquisa.
Todos os trabalhos realizados pela AGENDE podem ser acessados diretamente no site: www.
agendeguarulhos.org.br/nucleo-pesquisa.php
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Considerações
•

A crise política e econômica continua afetando diretamente o emprego no País. Atualmente, não existe grau de confiança que incentive
novos investimentos. As reformas para alcançar o equilíbrio fiscal
não evoluíram e, provavelmente, não se viabilizarão no curto prazo.

•

Os investimentos são postergados e o único fato positivo é que, apesar da grave crise, no ano (até 3ª semana de novembro) a balança
comercial apresenta saldo positivo de US$ 13,003 bilhões, com movimento de exportações de US$ 170,241 bilhões e as importações, US$
157,238 bilhões.

•

O emprego continua em queda: o saldo de emprego no Brasil ficou
em 169.131 vagas negativas em outubro. No acumulado do ano, são
mais de 800 mil postos de trabalho extintos.

•

Não existe descolamento em relação ao estado de São Paulo, o qual
não criou vagas de empregos no período, perdendo mais de 50 mil
postos, onde as maiores perdas estão também nos setores de Indústria
de Transformação, Serviços e Construção Civil.

•

Em relação ao estoque total por município, os maiores estão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Guarulhos ocupa a 15ª
posição no ranking com 342.932 empregos com carteira assinada.

•

Em Guarulhos, praticamente 50 pessoas perderam o emprego diariamente, totalizando 1.484 postos de trabalho no mês de outubro. Serviços teve a maior perda no período, 916 vagas a menos, acumulando -2.589 vagas, em seguida a Indústria de Transformação com -596
postos, acumulando até o momento -8.347 postos. No saldo do ano,
são 14.485 vagas a menos na Cidade.

•

Outro fato extremamente negativo é que deixaram de circular na Cidade mais de R$ 4 milhões, 44% deste valor pertence ao setor de
Serviços que ficou com saldo negativo de empregos (-916) e 38% da
perda ficaram a cargo da Indústria de Transformação. No acumulado
do ano, são R$ 44.368.941,00 negativos na geração de massa salarial.

•

Nas últimas semanas não foram observados fatos que possam alterar
a situação atual, sendo que as previsões de queda do PIB aproximam-se de 3%.
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Panorama geral: Brasil e Estado de São Paulo
O saldo de emprego no Brasil ficou em 169.131 vagas negativas em outubro. No acumulado do ano, são mais de 800 mil postos de trabalhos
extintos.
Saldo de empregos no Brasil

Out/2015

Total/2015

Extrativa mineral

-1.413

-10.955

Indústria de transformação

-48.444

-336.437

Serviços Industriais de Utilidade Pública

-1.410

-5.279

Construção Civil

-49.830

-253.226

Comércio

-4.261

-239.293

Serviços

-46.246

-76.281

Administração Pública

-569

11.769

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca

-16.958

90.784

Total

-169.131

-818.918

As maiores perdas estão concentradas nos setores de construção civil,
indústria de transformação e serviços, no entanto, não houve saldos positivos de emprego em outubro. Para o saldo do ano, apenas agropecuária
e administração pública permanecem com valores positivos de postos de
trabalho.
Na mesma trajetória do País, o estado de São Paulo não criou vagas de
empregos no período, perdendo mais de 50 mil postos, onde as maiores
perdas estão também nos setores de indústria de transformação, serviços
e construção civil.
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Saldo de empregos no estado de São Paulo

Out/2015

Total/2015

Extrativa mineral

-83

-1.239

Indústria de transformação

-17.893

-131.289

Serviços Industriais de Utilidade Pública

-434

-3.974

Construção Civil

-8.796

-39.500

Comércio

-3.367

-71.335

Serviços

-16.703

-13.109

Administração Pública

-32

3.020

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca

-3.115

37.008

Total

-50.423

-220.418

O resultado geral de 2015 até
o momento é de que foram
perdidos 220.418 postos de
trabalho, o que corresponde a
26,92% de todas as vagas extintas no Brasil. Agropecuária
e administração pública têm
saldo positivo no acumulado
do ano.
Em relação ao estoque total
por município, os maiores
estão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Guarulhos ocupa a 15ª posição no ranking.
As quinze cidades apresentaram queda no número de
postos de trabalho, sendo São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte as que mais demitiram no período.

Estoque por Município

Total

São Paulo

5.230.915

Rio de Janeiro

2.597.821

Brasília

1.315.484

Belo Horizonte

1.304.786

Curitiba

925.370

Fortaleza

820.981

Salvador

820.151

Porto Alegre

765.777

Recife

723.617

Goiânia

605.180

Manaus

524.963

Campinas

429.980

Belém

416.450

São Luís

349.189

Guarulhos

342.932
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Na listagem das maiores cidades empregadoras na indústria, Guarulhos ocupa a quarta
posição, abaixo apenas de São
Paulo, Rio de Janeiro e Manaus.

Estoque da Indústria por Município

Todas as cidades do ranking
também apresentaram saldo
negativo de contratações. As
baixas mais acentuadas foram nas cidades de São Paulo
(26.528), Manaus (18.501) e
Rio de Janeiro (11.817).
No ranking nacional do setor
de serviços, a cidade de Guarulhos figura na 16ª posição e
no comércio na 14ª.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CPT) é um projeto mantido pela
AGENDE. Os projetos e programas objetivam o desenvolvimento tecnológico e
profissional de Guarulhos. A escola possui
caráter comunitário com objetivo na formação de profissionais qualificados, oferecendo cursos de qualidade sem esquecer o público alvo menos favorecido com o intuito
de:
• Contribuir para o desenvolvimento de
uma política educacional, por meio da integração escola, empresa e comunidade e da
qualidade de ensino;
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Total

São Paulo

495.196

Rio de Janeiro

189.612

Manaus

108.507

Guarulhos

94.649

Curitiba

92.968

Fortaleza

86.372

São Bernardo do Campo

84.770

Caxias do Sul

71.148

Joinville

68.886

Belo Horizonte

67.022

Campinas

61.195

Sorocaba

59.462

Goiânia

50.865

Betim

49.170

Diadema

47.339

• Considerar a demanda do setor produtivo
da região e formar profissionais capacitados;
• Consolidar um modelo de gestão democrático e participativo, garantindo ao cidadão o direito ao desenvolvimento de aptidões, tanto na vida profissional quanto na
sociedade.
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Guarulhos
Guarulhos perdeu 1.484 postos de trabalho em outubro, serviços teve a
maior perda no período, 916 vagas a menos, acumulando -2.589 vagas,
em seguida a indústria de transformação com -596 postos, acumulando
até o momento -8.347 postos. No saldo do ano, são 14.485 vagas a menos
na Cidade. Comércio e a indústria extrativa mineral foram os únicos setores a apresentarem valores positivos.
Saldo de empregos em Guarulhos

Out/2015

Total/2015

Extrativa mineral

8

-40

Indústria de transformação

-596

-8.347

Serviços Industr de Utilidade Pública

-9

-432

Construção Civil

-108

-1.142

Comércio

195

-1.391

Servicos

-916

-2.589

7 - Administração Pública

-49

-579

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca

-9

35

Total

-1.484

-14.485

Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e
de produtos usados foi a atividade que mais empregou na Cidade, com
saldo de 334 contratados, no entanto, seu estoque tem retração de 1,35%.
A segunda atividade que mais empregou teve incremento de 37,52% em
seu estoque, as atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, compreende serviços de tradução e interpretação,
revisão, corretagem, intermediação na compra e venda de patentes, entre
outros, e contratou 133 no período.
7

Boletim Informativo - Emprego em outubro de 2015

Atividades que mais empregaram - Geral

Out/15

Var %
estoque*

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados
Anteriormente e de Produtos Usados

334

-1,35

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas
Anteriormente

133

37,52

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios

65

2,13

Comércio Atacadista Não-Especializado

56

-1,66

Fabricação de Produtos Farmacêuticos

45

2,76

Fabricação de Produtos de Material Plástico

28

-6,54

Comércio Varejista Não-Especializado

24

-1,92

Planos de Saúde

23

24,8

Educação Infantil e Ensino Fundamental

23

11,07

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores

20

1,02

Total

751

*Variação percentual de ganho ou perda no estoque

Das dez atividades que mais empregaram, seis tiveram incremento em
seu estoque em 2015, o que significa que, ao longo do ano, empregaram
mais do que demitiram. Algumas atividades que mais criaram vagas em
outubro, como comércio e fabricação de outros produtos alimentícios podem indicar contratações sazonais devido às festas de fim de ano e pagamentos de 13º salário.
Teleatendimento e restaurante e outros serviços de alimentação e bebidas
foram as que mais demitiram no período, juntas dispensaram 328 funcionários, com baixa de 185 e 143, respectivamente. Contudo, apesar das
demissões no período, o estoque de 2015, até o mês de outubro, é positivo
para as duas atividades.
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Atividades que mais demitiram - Geral

Out/15

Var %
estoque*

Atividades de Teleatendimento

-185

17,03

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas

-143

0,92

Transporte Rodoviário de Carga

-123

-5,86

Comércio Varejista de Material de Construção

-118

-2,86

Transporte Rodoviário de Passageiros

-112

-6,09

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores

-105

-10,9

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente

-88

-10,19

Armazenamento, Carga e Descarga

-80

-7,98

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem

-78

-25,3

Outros Serviços Especializados para Construção

-54

-13,21

Total

-1.086

As três atividades que tiveram maior redução de seus estoques de emprego pertencem à indústria de transformação, sendo elas, fabricação de artigos de malharia e tricotagem (-25,30%), fabricação de peças e acessórios
para veículos automotores (-10,90%) e fabricação de produtos de metal
não especificados anteriormente (-10,19%).

Comércio
A atividade que mais empregou no setor
de comércio abrange o varejo de artigos do
vestuário e acessórios, calçados e artigos de
viagem, joias e relógios, gás doméstico, entre outros. A segunda atividade que mais admitiu está relacionada ao comércio de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios, agropecuários, entre
outros.
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Atividades que mais admitiram no Comércio
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Out/2015

Var%
estoque

Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados
Anteriormente e de Produtos Usados

334

-1,35

Comércio Atacadista Não-Especializado

56

-1,66

Comércio Varejista Não-Especializado

24

-1,92

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores

20

1,02

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo

11

2,34

Comércio, Manutenção e Reparação de Motocicletas, Peças e
Acessórios

4

-3,21

Total

449

Novembro de 2015
Destas atividades, comércio varejista de produtos alimentícios, bebida e
fumo e comércio de peças e acessórios para veículos automotores apresentam variação positiva de crescimento do estoque de empregos. Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios teve
a queda mais acentuada.
As maiores baixas do comércio foram do comércio varejista de material
de construção e de equipamentos de informática e comunicação.

Atividades que mais demitiram no Comércio

Ou/2015

Var%
estoque

Comércio Varejista de Material de Construção

-118

-2,86

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Comunicação

-52

-3,84

Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos

-22

-5,53

Comércio de Veículos Automotores

-15

-9,87

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos, Exceto
de Tecnologias de Informação e Comunicação

-14

-8,98

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores

-12

-1,28

Comércio Varejista de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos

-10

-3,5

Comércio Atacadista de Equipamentos e Produtos de Tecnologias de
Informação e Comunicação

-9

0

Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores

-8

-0,53

Comércio Atacadista de Produtos de Consumo Não-Alimentar

-5

-5,19

Total

-265

A maioria das atividades que compõem o ranking de quem mais demitiu
em outubro estão com estoques negativos, com exceção de comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologia de informação e comunicação que não teve variação de seu estoque.
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Indústria
Além das três atividades de produtos alimentícios, farmacêuticos e de
material e plástico, que figuram no ranking geral dos que mais empregaram, a indústria de transformação teve saldo positivo de empregos em
atividades das divisões de produtos têxteis, químicos, equipamentos de
transporte, manutenção, madeira e materiais elétricos.
Atividades que mais admitiram na Indústria de Transformação

12

Var%
estoque*

Out/2015

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios

65

2,13

Fabricação de Produtos Farmacêuticos

45

2,76

Fabricação de Produtos de Material Plástico

28

-6,54

Fabricação de Artefatos Têxteis, Exceto Vestuário

17

-7,55

Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza,
Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal

13

-3,27

Fabricação de Equipamentos de Transporte não Especificados
Anteriormente

13

3,5

Instalação de Máquinas e Equipamentos

11

-14,57

Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado,
Exceto Móveis

9

-14,15

Fabricação de Pilhas, Baterias e Acumuladores Elétricos

8

-13,57

Fabricação de Resinas e Elastômeros

7

2,17

Total

216
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Quatro dessas atividades apresentam variação positiva no estoque de empregos, fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente teve o maior incremento, com 3,5%. A produção deste grupo é
de motocicletas, bicicletas, triciclos não motorizados, veículos de tração
animal, carros e carrinhos para transporte de carga.
As demissões se concentraram nos grupos de fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, produtos de metal não especificados
anteriormente e artigos de malharia e tricotagem. Além destes, completam a lista atividades ligadas à divisão de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, artigos do vestuário e acessórios, metalurgia, móveis, celulose e papel, minerais não metálicos, borracha e material
plástico e alimentação.
Atividades que mais demitiram na Industria de Transformação

Out/2015

Var%
estoque*

Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores

-105

-10,9

Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente

-88

-10,19

Fabricação de Artigos de Malharia e Tricotagem

-78

-25,3

Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques para Veículos
Automotores

-45

-30,94

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios

-45

-4,22

Metalurgia dos Metais Não-Ferrosos

-37

-9,79

Fabricação de Móveis

-36

-13,89

Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada

-35

-0,17

Fabricação de Embalagens de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e
Papelão Ondulado

-35

-1,3

Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e
Materiais Semelhantes

-29

-13,27

Fabricação de Produtos de Borracha

-29

-8,21

Total

-562
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As atividades que tiveram redução mais acentuada de seus estoques foram cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores (-30,94%),
artigos de malharia e tricotagem (-25,30%) e móveis (-13,89%).

Serviços
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente foi a que mais empregou no setor de serviços em outubro, seguida
de planos de saúde e educação infantil e ensino fundamental.
Atividades que mais admitiram no setor de Serviços

Out/2015

Var%
estoque

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas
Anteriormente

133

37,52

Planos de Saúde

23

24,8

Educação Infantil e Ensino Fundamental

23

11,07

Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária

9

6,18

Atividades de Limpeza

7

-16,64

Atividades de Vigilância, Segurança Privada e Transporte de Valores

6

117,16

Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes Físicos, Imunodeprimidos
e Convalescentes, e de Infra-Est e Apoio a Pac Prest em Res Col e Part

6

14,84

Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios

5

-8,63

Reparação e Manutenção de Objetos e Equipamentos Pessoais e
Domésticos

5

-1,63

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais

4

5,7

Total

221

A maioria dos empregadores continua contratando normalmente, vide
seis destas atividades exibirem crescimento no estoque de empregos. Atividades de vigilância, segurança privada e transportes de valores teve
crescimento acentuado, com variação de 117,16%, para ilustrar o crescimento deste grupo, cabe frisar que a quantidade de postos de trabalho
14
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criados por esta atividade já ultrapassa o seu estoque de 2014. No ano
passado, o estoque era de 641 funcionários e até o mês de outubro de
2015 foram criadas 751 vagas de trabalho, totalizando estoque de 1.392.
Transporte rodoviário de cargas foi uma das atividades que mais demitiu
no mês de referência, e no acumulado do ano é a atividade que mais demitiu: até o mês de outubro foram extintos 1.359 postos de trabalho.
Atividades que mais demitiram no setor de Serviços

Out/2015

Var%
estoque

Atividades de Teleatendimento

-185

17,03

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas

-143

0,92

Transporte Rodoviário de Carga

-123

-5,86

Transporte Rodoviário de Passageiros

-112

-6,09

Armazenamento, Carga e Descarga

-80

-7,98

Atividades de Recreação e Lazer

-46

-17,58

Atividades Relacionadas à Organização do Transporte de Carga

-45

-8,59

Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos

-44

-7,52

Serviços de Arquitetura e Engenharia e Atividades Técnicas
Relacionadas

-37

-154,55

Seleção e Agenciamento de Mão-De-Obra

-27

-14,57

Total

-842

As atividades de teleatendimento, apesar da quantidade de demissões no
período, têm o segundo maior saldo positivo de empregos no ano, criando
550 novos postos de trabalho.
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Média salarial por gênero
No mês de novembro, duas organizações internacionais publicaram dados sobre a desigualdade de gênero no mundo. Nas duas publicações, o
Brasil não mostrou dados satisfatórios. No Índice Global de Desigualdade de Gênero de 2015 do Fórum Econômico Mundial, o País ocupa a 85ª
posição, enquanto em 2014 ocupava a 71ª. Um dos motivos para diferença salarial entre homens e mulheres é o fato de que mulheres são minoria
em cargos de alto escalão. O Education at a Glance 2015 da OCDE mostra a diferença de salários entre homens e mulheres com o mesmo nível
de formação escolar em que a renda média de uma mulher com educação
superior no País representa aproximadamente 62% da renda média de um
homem com o mesmo nível de escolaridade.
Em levantamento para a cidade de Guarulhos, através da RAIS do Ministério do Trabalho, verifica-se que apenas em duas áreas de chefia, em
subgrupo da CBO, as mulheres são maioria: Membros superiores do poder legislativo, executivo e judiciário e diretores e gerentes em empresas
de serviços de saúde, educação ou serviços culturais.
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Em relação à renda, tanto o total de admitidos quanto o de desligados em
todos os setores da economia, a geração de salários e a média salarial é
maior para os homens, havendo diferenças de até 26%.
Porém, para efeito de ilustração, serão mostrados os dados das médias salariais das pessoas admitidas em outubro e ao longo do ano, referendando
diferenças salariais.
Out/15

Out/15

Out/15

Total/15

Total/15

Total/15

Masc

Fem

Total

Masc

Fem

Total

Extrativa mineral

1.636,90

1.858,00

1.651,60

1.527,90

1.492,00

1.526,10

Indústria de transformação

1.882,50

1.715,60

1.826,10

1.748,10

1.583,60

1.695,40

Serviços Indust. de Utilidade
Pública

1.253,60

1.742,00

1.284,10

1.648,60

1.550,30

1.632,80

Construção Civil

1.512,50

1.373,30

1.506,20

1.529,80

1.486,10

1.527,60

Comércio

1.288,10

1.206,90

1.250,90

1.343,10

1.178,70

1.272,20

Serviços

1.463,10

1.277,50

1.380,70

1.348,90

1.156,80

1.256,50

Administração Pública

2.189,90

1.096,00

1.642,90

3.549,90

2.315,70

2.700,90

Agropecuária, extr vegetal, caça
e pesca

991,3

916

981,9

1.132,10

1.019,50

1.106,00

Total

1.495,10

1.314,30

1.421,70

1.459,40

1.237,40

1.368,80

Média salarial por gênero

No mês de outubro, foram contratadas 8.269 pessoas e, em 2015, 102.726,
somente nos setores da indústria extrativa mineral e serviços industriais
de utilidade pública a média salarial das mulheres ficou acima da média
dos homens em outubro. No entanto, no total do ano, todas as médias salariais das mulheres são menores, sendo a maior diferença na administração pública em que, de um gênero ao outro, há diferença de 34,77%. Em
outubro, a diferença da média salarial na administração pública chegou a
50%, em seguida serviços, com 14,24%. Extrativa mineral e construção
civil apresentam as menores taxas de desigualdade, 2,35% e 2,85%, respectivamente.
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Geração de renda
Em outubro, apenas a indústria extrativa mineral teve geração positiva de
renda. Comércio, mesmo sendo o setor que mais empregou, teve massa
salarial negativa, ficando positiva apenas para o gênero feminino, em R$
565,00.
Massa salarial gerada

Out/2015

Out/2015

Out/2015

Masculino

Feminino

Total

Extrativa mineral

9.829,00

1.858,00

11.687,00

Indústria de transformação

-1.536.534,00

-363.277,00

-1.899.811,00

Serviços Industr de Utilidade Pública

-7.401,00

-10.682,00

-18.083,00

Construção Civil

-310.209,00

-22.152,00

-332.361,00

Comércio

-298.941,00

565

-298.376,00

Servicos

-1.104.273,00

-1.077.732,00

-2.182.005,00

Administração Pública

-131.128,00

-107.518,00

-238.646,00

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca

-5.270,00

-4.166,00

-9.436,00

Total

-3.383.927,00

-1.583.104,00

-4.967.031,00

Deixaram de circular na Cidade mais de R$ 4 milhões, 44% deste valor
pertence ao setor de serviços que ficou com saldo negativo de empregos
(-916) e 38% da perda ficaram a cargo da indústria de transformação.
No acumulado do ano, são R$ 44.368.941,00 negativos em geração de
massa salarial. Somente agropecuária apresenta valores positivos no período, porém, são valores tímidos em comparação com a perda nos outros
setores.
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Total

Massa salarial gerada no ano

Masculino

Feminino

Total

Extrativa mineral

-42.873,00

1.804,00

-41.069,00

Indústria de transformação

-19.533.579,00

-5.169.952,00

-24.703.531,00

Serviços Industr de Utilidade Pública

-443.743,00

-228.519,00

-672.262,00

Construção Civil

-2.686.792,00

-286.292,00

-2.973.084,00

Comércio

-2.631.984,00

-1.876.453,00

-4.508.437,00

Servicos

-8.812.850,00

-1.618.298,00

-10.431.148,00

Administração Pública

-401.159,00

-680.007,00

-1.081.166,00

Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca

35.284,00

6.472,00

41.756,00

Total

-34.517.696,00

-9.851.245,00

-44.368.941,00

Mais de 50% das perdas salariais do ano de 2015 pertencem à indústria de transformação, assim como aproximadamente 54% das demissões
ocorridas neste ano são provenientes deste setor.
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ASSOCIADOS
ACE Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos
APEG Associação do Polo Empresarial de Guarulhos
ASEC Associação dos Empresários de Cumbica

Realização:

ASSEAG Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Município de Guarulhos
CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
CONSTRUCAL - Materiais para Construção
DRY PORT São Paulo S/A
ENIAC EDVAC Serviços Educacionais
FACULDADE PROGRESSO Pro-Fac Ensino Superior LTDA
Fesma - Tecnologia em Polímeros Ltda – EPP
FIG - UNIMESP Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
FORSETI Tecnologia e Comunicação Ltda
G10 Comunicação
Glasser - Tecnologia em Alvenaria e Pavimentação
GUARUCOOP Cooperativa Mista de Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi de Guarulhos
GUARUPAS Associação das Empresas
de Transportes Urbanos e Passageiros de Guarulhos e Região
Indústria Mecânica BRASPAR Ltda
OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de GUARULHOS
Prefeitura Municipal de Guarulhos
PROGUARU Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A
SEBRAE/SP Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado de São Paulo
SESCON Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis,
de Assessoramento, Perícias, Informação
e Pesquisa do Estado de São Paulo
SETCESP Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região
SINCOMERCIO Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos
SINDIQUIMICOS Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos,
Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos e Região
STIMMMEG Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região
TOTAL Recursos Humanos
UNG Associação Paulista de Educação e Cultura
UNIFOX Educação Ltda - EPP

