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Palavra do Presidente

Gustavo Henric Costa, o Guti
Prefeito de Guarulhos

Com localização privilegiada, 
potencial logístico e mão de obra 
qualificada, a Região do CONDEMAT 
- formada pelos municípios de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá, Salesópolis, Santa Branca, 
Santa Isabel e Suzano - representa a 
potência da diversidade econômica 
no Estado de São Paulo. 

Nossos municípios são 
distintos, cada um possui suas 
particularidades, porém todos 
contribuem para que a Região se 
torne cada vez mais competitiva 
e se destaque como uma das 
principais opções para investir e 
empreender.

O Caderno de Negócios traz um 
retrato da Região, apontando nossas 
potencialidades e consolidando 
indicadores econômicos 
importantes que influenciam nas 
decisões dos investidores, bem 
como para subsidiar e fomentar 
políticas públicas com vistas 
ao desenvolvimento integrado e 
regionalizado.

Este informativo contextualiza 
nossas forças e expõe os 
diferenciais e oportunidades que a 
Região oferece, como a potência 
da indústria, a perseverança do 
comércio e serviços, o fortalecimento 
do turismo, a tradição da agricultura 
e a qualificação da mão de obra.

Na outra ponta, e dando suporte para 
o desenvolvimento de todas estas 
cadeias produtivas, está a tecnologia, 
que tem sido grande aliada para 
impulsionar o mercado nos mais 
diversos segmentos, assim como as 
ações para a sustentabilidade.  

O perfil dos municípios também 
é apresentado nesta edição, 
possibilitando identificar e evidenciar 
as principais características e 
vocações para os negócios de cada 
cidade, sempre sob o olhar sistêmico 
de um grande cluster regional.

Todo este potencial exposto tem o 
objetivo de chamar a atenção para o 
território do CONDEMAT, que é um dos 
principais e mais promissores polos de 
desenvolvimento do Estado, um bom 
lugar para se viver, investir e prosperar. 

CONSELHO DE PREFEITOS CONDEMAT
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O CONDEMAT dá voz a 12 municípios localizados 
na porção Leste da Região Metropolitana de São 
Paulo, que juntos somam mais de R$ 119 bilhões de 
Produto Interno Bruto (PIB) - equivalente a 5% das 
riquezas de São Paulo - número superior a muitos 
estados do Brasil. A Região é responsável por 
abrigar uma extensa área de mata – 2,1% da Mata 
Atlântica paulista – e mananciais, incluindo o rio 
Tietê, o que faz dela uma das principais produtoras 
de água do Estado.

A população representa 6% do total de moradores 
em solo paulista. São mais de três milhões de 
habitantes, dos quais cerca de 25% são crianças 
com idade entre zero e 14 anos e próximo de 10% 
são idosos - 60 anos ou mais.

‘Cinturão Verde’ do Estado, possui uma agricultura 
potente e diversa, que coloca a Região em destaque 
no cenário nacional, especialmente, pela produção 
de hortaliças, caqui, nêspera, cogumelos e 
orquídeas. 

Endereço de um dos principais parques industriais 
de São Paulo, com milhares de fábricas espalhadas 
pelas cidades do CONDEMAT, muitas delas 
grandes multinacionais, o Alto Tietê é cercado por 
importantes rodovias brasileiras, que dão acesso 
às duas principais regiões metropolitanas do País 
– São Paulo e Rio de Janeiro –, além de abrigar um 
dos maiores HUBs da América Latina, o aeroporto de 
Guarulhos.    

O comércio tradicional e diversificado atrai novos 
estabelecimentos a cada ano e contribui para 
colocar cidades da Região no mapa dos municípios 
brasileiros com maior potencial de consumo. 
Somado a isso aparece o setor de serviços, um dos 
principais empregadores, que vê sua expansão para 
várias áreas, em especial para o turismo, que tem 

DESENVOLVIMENTO 
COM FOCO NA
QUALIDADE DE VIDA

se fortalecido como importante braço econômico 
das cidades a partir de um mix de atrativos naturais, 
religiosos, culturais e de negócios. 

Todas as características da Região engrandecem 
seu território, o qual avança por mais de 3.100 
quilômetros quadrados, e fazem da área de 
abrangência do CONDEMAT um importante vetor de 
investimento e desenvolvimento. 

FORTALECIMENTO 
ECONÔMICO E 
SOCIAL

O CONDEMAT nasceu com a missão de 
fortalecer o Alto Tietê e gerar desenvolvimento 
pleno para todas as cidades. Criado em abril de 
2010, a entidade contava inicialmente com 11 
participantes. Passou para 12 consorciados ao 
expandir sua atuação para o Vale do Paraíba e 
se prepara para receber novos integrantes. 

Um dos objetivos do CONDEMAT é identificar o 
potencial dos municípios e implantar ações para 
criar uma rede de desenvolvimento integrado. 
O consórcio busca soluções e melhorias para 
as cidades, além de defender os interesses 
políticos, administrativos, econômicos e sociais 
com foco na qualidade de vida dos moradores 
de toda Região.
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Região

1. ARUJÁ
2. BIRITIBA MIRIM
3. FERRAZ DE VASCONCELOS
4. GUARAREMA

9. SALESÓPOLIS
10.SANTA BRANCA
11.SANTA ISABEL
12.SUZANO

5. GUARULHOS
6. ITAQUAQUECETUBA
7. MOGI DAS CRUZES
8. POÁ

DESTAQUES:

5%

1,6%

2,1%

do PIB do Estado de São PauloRepresenta

do PIB do Brasil vem do Alto Tietê

da Mata Atlântica paulistaAbriga

O Sistema Produtor Alto 
Tietê abastece 30% das 
casas paulistas

Região gera 
mais de 630 mil
empregos

As práticas alinhadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Social (ODS) têm proporcionado 
visibilidade para a Região, 
reconhecida nacionalmente 
com o Prêmio Estratégia ODS 
Brasil 2022 e como vencedora 
estadual do XI Prêmio Prefeito 
Empreendedor do Sebrae com o 
projeto Recicla Cidade, ação que 
estimula o reaproveitamento de 
resíduos.

O CONDEMAT  também é o primeiro 
consórcio do Estado a firmar 
parceria com o Instituto Cidades 
Sustentáveis e a Frente Nacional 
de Prefeitos para fortalecer a 
implementação das metas da 
Agenda 2030.
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A Região do CONDEMAT possui localização 
estratégica. Suas cidades estão entre as 
principais rodovias brasileiras, portos, ferrovias e 
o maior aeroporto da América do Sul. De um lado 
temos São Paulo e de outro o Rio de Janeiro, - as 
maiores regiões metropolitanas do País - com os 
principais mercados consumidores.

A rodovia Presidente Dutra corta a área do 
CONDEMAT passando pelas cidades de Arujá, 
Guararema, Guarulhos e Santa Isabel. Considerada 
a principal estrada do Brasil, é um importante elo 
de escoamento da produção regional.

A rodovia Ayrton Senna é outra via de destaque 
da Região. Inaugurada na década de 1980, 
possibilitou o desenvolvimento de toda a área 
atraindo diversas empresas de vários segmentos, 
fato que ainda é um diferencial para quem busca 
investir na Região.

A antiga rodovia dos Trabalhadores liga o Alto Tietê 
ao Vale do Paraíba - quando se transforma em 
rodovia Carvalho Pinto - e ao Litoral Norte, além 
de ser uma porta para o interior paulista, já que 
oferece acesso à rodovia Dom Pedro. 

A estrada se conecta também à rodovia Hélio 
Smidt, principal acesso ao Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, assim como ao trecho Leste do 
Rodoanel Mário Covas, que faz a ligação da Região 
com as principais rodovias de São Paulo, como a 
Anchieta e Imigrantes, as quais levam aos portos 
de Santos e São Sebastião, alguns dos maiores 
escoadouros de mercadorias do Brasil.  

A Região dispõe também da rodovia SP-88, que 
se divide entre a Mogi-Dutra, Mogi-Salesópolis 
e a estrada das Pitas, que termina na rodovia 
Tamoios. Além dela, existem a Mogi-Bertioga e 
Índio Tibiriça, que oferecem acesso ao Litoral Sul e 
Norte e às cidades do Grande ABC. 

LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA ATRAI
INVESTIMENTOS 

As principais 
rodovias cortam 
as cidades do 
CONDEMAT

DESTAQUES:

Um dos principais HUBs da 
América Latina tem média 
diária de 700 pousos e 
decolagens (GRU Airport)

Corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto recebe cerca 
de 180 mil veículos por dia
(Ecopistas) 

Mogi-Salesópolis 
registrou 
diariamente mais de 
18 mil veículos em 
2021 (DER) 

Aeroporto de Guarulhos 
recebe mais de 90 mil 
passageiros por dia (GRU 
Airport)

Via Dutra registrou 841 mil viagens
ao longo de 2021 (CCR RioSP)

Mogi-Bertioga teve média de 45 mil 
veículos/dia em 2021 (DER)

Trecho Leste do Rodoanel Mário 
Covas recebe próximo de 60 mil 
veículos por dia (SPMar)
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Localização 

O sistema ferroviário do Alto Tietê é formado pela 
linha de carga explorada pela MRS Logística – 
responsável por transportar boa parte da produção das 
indústrias da Região - e pelas linhas da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

A linha da MRS Logística, além de atender diversas 
empresas e indústrias, possui ligação com o porto 
seco da Companhia Regional de Armazéns Gerais e 
Entrepostos Aduaneiros (Cragea), localizado em Suzano.

Das linhas da CPTM, a 11-Coral, a 12-Safira e a 13-Jade 
passam por parte das cidades que formam o CONDEMAT. 
A primeira, engloba Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e 
Ferraz de Vasconcelos. A segunda, abrange também 
o município de Itaquaquecetuba e a última atende 
Guarulhos, que será a primeira cidade, fora a Capital, a 
receber uma linha de Metrô, em fase de implantação. 

O sistema de transporte conta ainda com ônibus 
intermunicipais que conectam os municípios. A rede 
possibilita o acesso dos trabalhadores e de estudantes 
que buscam as instituições de ensino da Região, que 
oferecem uma ampla gama de carreiras. 

TRANSPORTE 
SOBRE TRILHOS

O aeroporto Governador André Franco 
Montoro, conhecido como aeroporto de 
Cumbica, em Guarulhos, é hoje um dos 
principais HUBs da América Latina. Por 
dia, ocorre uma média de 700 pousos 
e decolagens entre voos domésticos e 
internacionais. Apenas nos nove primeiros 
meses de 2022, passaram pelo local 24,9 
milhões de passageiros, o que equivale a 
mais de 90 mil pessoas a cada dia. 

Além dos passageiros, o aeroporto de 
Guarulhos recebe e envia toneladas de 
produtos dos mais diversos setores para 
destinos nacionais e internacionais, 
se transformando na principal porta de 
acesso do Brasil ao exterior. 

MAIOR 
AEROPORTO 
DA AMÉRICA 
DO SUL
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A indústria da área do CONDEMAT é conhecida pela 
diversidade de produção e presença de importantes 
empresas – incluindo multinacionais. Com um dos 
principais parques fabris do Estado, 
o setor emprega na Região mais de 164 mil 
pessoas - cerca de 25% da mão de obra ativa 
no mercado de trabalho.

Com uma corrente de comércio de US$ 3,6 bilhões 
no primeiro semestre de 2022, a localização 
estratégica é um dos grandes atrativos para novas 
indústrias e a ampliação das plantas já existentes. 
Fora isso, a mão de obra especializada faz com que 
a Região seja um dos destinos mais buscados. 

E como inovação e soluções tecnológicas estão 
diretamente ligadas à indústria, uma Região 
conectada com esses valores faz toda diferença. 
O Alto Tietê abriga três das 100 cidades mais 
inteligentes do Brasil. A dianteira no Ranking 
Connected Smart Cities 2022 é ocupada por 
Guarulhos na 38ª posição, seguida por Mogi das 
Cruzes (54ª) e Suzano (86ª). 

Todos estes aspectos são essenciais para criar 
um ecossistema de desenvolvimento consistente. 
Dados do Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (CIESP), apontam que a maior parte do parque 
industrial da Região é formada por fábricas de 
pequeno porte e a variedade de produção é o grande 
destaque, perfil que facilita a logística e intercâmbio 
entre as indústrias produtoras, tornando a área 
singular e ainda mais atraente. 

No Alto Tietê, entre os segmentos em evidência 
estão o automobilístico, siderúrgico, extração 
mineral, gesso, couro, alimentício, mobiliário, 
eletroeletrônico, químico e farmacêutico. 

Ainda segundo informações do CIESP, a maior 
parte dos trabalhadores da indústria conta 
com ensino médio completo, seguido pelos 

INDÚSTRIA: 
FORÇA E 
DIVERSIDADE 

Indústria

colaboradores com nível superior completo. O setor 
é o que oferece a maior remuneração média entre os 
segmentos econômicos, em alguns casos chegando, 
inclusive, a ser o dobro do salário recebido por outros 
trabalhadores.  

INOVAÇÃO 
Indústria 4.0, Inteligência Artificial e Internet das 
Coisas são tecnologias que mudaram a cara do setor 

Área abriga maior 
Zona de Uso 
Predominantemente 
Industrial da Região 
Metropolitana
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Indústria

e impactaram na produtividade das fábricas. As 
startups são aliadas na promoção de dinamismo e 
desenvolvimento para o setor, já que as empresas 
propõem alternativas para resolver situações que 
trazem melhora nos processos.

Na Região, os municípios têm investido para 
fomentar o desenvolvimento e ampliação das 
startups. Um dos exemplos é o Polo Digital criado 
em Mogi das Cruzes, que oferece programa de 
incubação para empresas com apoio técnico para o 
desenvolvimento de negócios.

Arujá lançou recentemente a Escola de 
Empreendedorismo 4.0 e outros municípios já estão 
se mobilizando para fomentar a cultura das startups. 
A Região é estrela também do Alto Tietê Valley, 
comunidade de empreendedores que tem como um dos 
objetivos acelerar os negócios a partir da inovação.

DESTAQUES:

38º

54º

86º

Guarulhos

Mogi das Cruzes

Suzano

Ranking Connected Smart Cities 2022:

SEGUNDA MAIOR 
empregadora do Alto Tietê

Mais de 164 MIL 
trabalhadores 

25% do Produto Interno Bruto 
vêm da indústria
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Comércio e serviços são os pilares da economia 
e geração de emprego da Região. Os setores são 
diversos e apresentam um crescimento constante. 
Juntos, eles criam mais de 380 mil empregos na 
Região e colaboram para transformar a área em um 
dos principais mercados de São Paulo. 

Detentora de um público formado por mais de 
três milhões de habitantes, a Região possui um 
significativo poder de compra. A tendência é 
confirmada pelo IPC Maps 2022, que colocou duas 
cidades do CONDEMAT entre os 100 municípios 
brasileiros com maior potencial de consumo. 
Guarulhos ficou com a 14ª colocação, enquanto 
Mogi das Cruzes alcançou a 55ª posição.

O indicador se soma ao Índice de Cidades 
Empreendedoras (ICE) 2022, que aponta os 
melhores municípios para se investir. Desta vez, 

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS SÃO 
SINÔNIMOS 
DE POTÊNCIA 

DESTAQUES:
Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022

53º

100º

76º

92º

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Suzano

Guarulhos

Municípios brasileiros com maior 
potencial de consumo (IPC Maps 2022)

14º

55º

Guarulhos

Mogi das Cruzes

Mais de 380 mil empregos gerados 
Mais de três milhões de habitantes 

Região possui 
centros comerciais 
consolidados e 
vive expansão do 
setor terciário
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Comércio e Serviços

CRESCIMENTO
A Região experimenta um boom na 
área de construção civil, tanto no 
setor de imóveis residenciais quanto 
comerciais, sem contar obras públicas. 
O avanço é confirmado pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), que prevê um crescimento 
acima da economia nacional pelo 
segundo ano consecutivo. 

Na área do CONDEMAT, o segmento 
é responsável por empregar mais de 
17 mil pessoas. Mesmo durante a 
pandemia de Covid-19, a construção 
civil, continuou crescendo, em parte, 
por negócios fechados antes da crise 
sanitária. A liberação de crédito e 
agora, a reorganização financeira 
das famílias, promete aquecer ainda 
mais o setor que movimenta outras 
áreas, incluindo o comércio, indústria 
e serviços, especialmente na parte de 
ensino, impactada pela necessidade de 
mão de obra qualificada. 

TENDÊNCIAS
Região onde a tradição se encontra 
com as principais tendências do 
mercado, o Alto Tietê - segundo 
avaliação da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) - cresce no setor 
de bares e restaurantes. A área do 
CONDEMAT experimenta a chegada de 
grandes redes e os municípios vêm 
apostando no setor de alimentação, 
criando principalmente, bolsões 
que reúnem expressivo número de 
comércios. 

quatro endereços estão entre as 100 melhores 
cidades para fazer negócios no Brasil. Na melhor 
colocação da lista está Mogi das Cruzes (53ª), em 
seguida aparecem Suzano (76ª), Guarulhos (92ª) e 
Itaquaquecetuba (100ª). 

A Região tem um comércio de rua forte, formado 
por lojas de diversos setores, em especial da área 
de vestuário e calçados, incluindo grandes redes 
de varejo. Já os shoppings expandiram para novas 
cidades, assim como os pequenos malls viraram 
uma tendência nos centros residenciais e os outlets 
se destacam nos eixos rodoviários.

São mais de 34 mil estabelecimentos formais 
de comércio, muitos deles dentro dos mercados 
municipais, criados para abastecer a população 
com produtos agrícolas e artesanais - e que ainda 
hoje mantêm viva sua principal vocação na área do 
CONDEMAT. Reconhecidos pela tradição e qualidade, 
ao longo dos anos os ‘mercadões’ se tornaram 
importantes polos gastronômicos e pontos de 
encontro para gerações.   

Já o setor de serviços - responsável por mais de 47 
mil estabelecimentos formais - abrange diversos 
segmentos e tem se expandido, especialmente no 
turismo, impulsionado pelo perfil da Região, que 
concentra cidades turísticas. Ainda na categoria 
se destacam as diversas unidades de saúde e 
educação, que são referência no Estado.
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AGRICULTURA 
PROMOVE 
CRESCIMENTO
NACIONAL
Abrigo do ‘Cinturão Verde’ de São Paulo, o Alto Tietê 
é referência nacional na produção agrícola. A Região 
possui mais de 100 mil hectares destinados para 
a produção de diversas culturas, que encontraram 
na área o clima, o solo e as condições ideais para o 
desenvolvimento. O setor, um dos principais braços 
econômicos do CONDEMAT, gera próximo de R$ 1 
bilhão de faturamento bruto a cada ano. 

A diversidade produtiva da Região se faz presente 
no setor, o qual também é muito beneficiado pela 
localização estratégica que favorece o pleno 
escoamento da produção, condição essencial para os 
itens perecíveis chegarem ao mercado consumidor 
frescos e com qualidade. 

Todos os dias os supermercados, os mercados 
municipais, os comércios e a Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) são abastecidos pelos produtos que 
seguem para a mesa de milhares de paulistas e 
brasileiros. Assim como as feiras livres, que além de 
venderem verduras, frutas e legumes se tornam um 
ponto de encontro e polo gastronômico. 

A trajetória da agricultura do Alto Tietê se confunde 
com a chegada dos imigrantes japoneses na Região 
há mais de um século. Com conhecimento técnico e 
experiência no manejo agrícola, eles foram primordiais 
para transformar o setor no que ele é hoje. 

Esta influência pode ser notada nos tradicionais 
festivais de colheita, como o Akimatsuri e o 
Furusato Matsuri, que divulgam o potencial agrícola, 
apresentam novos produtos e preservam a história. 

Com predominância de pequenas e médias 
propriedades rurais no território agrícola, a Região 
lidera a produção de diversos alimentos com 
destaque para o cultivo de hortaliças folhosas, 

DESTAQUES:

Maior produtora de hortaliças folhosas 
do Brasil, a Região é responsável por 800 
mil toneladas/ano de alimentos como 
alface e repolho.

Região é celeiro 
de produção 

diversifi cada e 
referência no 

mercado 

que rende a marca de maior produtora nacional. 
Alface de diversos tipos, ervas aromáticas, 
repolho, agrião, escarola e acelga integram a 
imensa lista de produtos.

Além disso, o cultivo de frutas coloca a Região em 
evidência, especialmente pelo caqui e nêspera, 
mas as opções vão além com a atemoia, limão, uva, 

Região produz mais de 60 mil 
toneladas/ano de frutas, com 
destaque para o caqui e nêspera.destaque para o caqui e nêspera.

Alto Tietê cultiva 18,5 milhões 
de vasos de fl ores/ano,
especialmente de orquídeas. 

Área do CONDEMAT produz mais de 6 
mil toneladas/ano de cogumelos  
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banana, nectarina, abacate, pera, ponkan e lichia, 
entre outras.

Sob influência dos imigrantes orientais, os 
cogumelos também deixam o Alto Tietê em posição 
privilegiada. Os números expressivos de produção 
– 6 mil toneladas por ano e faturamento de R$ 28 
milhões - e a maior concentração de unidades de 
cultivo se somam à variedade produtiva. São mais 
de 11 tipos de um dos alimentos mais utilizados 
na gastronomia, incluindo champignon, portobello, 
eryngui, shimeji e shiitake. 

Já os ovos de codorna têm no Alto Tietê um dos 
maiores produtores do Estado. A área do CONDEMAT 
é celeiro, ainda, para as flores como orquídeas, flores 
de corte e vaso, bem como as plantas ornamentais, 
que atraem compradores de todas as partes do 
Brasil.  Anualmente, turistas de diferentes regiões 
são atraídos pelas novidades e beleza das flores em 
festas que já se tornaram referência, como a Expo 
Aflord e Expoá.

O eucalipto - árvore de origem australiana - é mais 
uma cultura que se soma à enorme lista de produções 
agrícolas. A planta foi introduzida na Região na década 
de 1960, e até hoje representa uma importante 
produção para os municípios do CONDEMAT. A madeira 
abastece, principalmente, as indústrias de celulose, 
assim como a construção civil.  

A importância do Alto Tietê para a agricultura 
brasileira pode ser traduzida por meio de números. 
Apenas as hortaliças folhosas somam cerca 
de 800 mil toneladas de alimentos e geram um 
faturamento estimado em R$ 585 milhões por ano.

A fruticultura é responsável por cerca de 60 mil 
toneladas de produtos, que movimentam próximo 
de R$ 85 milhões na economia regional.

A produção de 18,5 milhões de vasos e cerca 
de 2,5 milhões de maços, garante cerca de R$ 
130 milhões em faturamento por ano para o Alto 
Tietê no setor de flores. Além do grande volume, a 
diversidade é outro ponto a favor da Região, são 
mais de 2,5 mil variedades de plantas.

A criação de bovinos de corte e para produção 
de leite, além da avicultura, caprinocultura, 
ovinocultura, coturnicultura e piscicultura, finalizam 
a lista da diversidade agropecuária. São cerca de 
1,5 milhão de cabeças de animais que geram um 
montante de pelo menos R$ 90 milhões a cada ano.

A Região é destaque ainda, com o primeiro Arranjo 
Produtivo Local (APL) de mel. A iniciativa tem o 
CONDEMAT como um dos braços executores em 
parceria com entidades públicas e privadas e 
busca fomentar cerca de 200 produtores de mel, 
entre apicultores e meliponicultores (abelhas sem 
ferrão). O setor tem crescido na área e apenas no 
primeiro semestre de 2021, movimentou 
R$500 mil na economia regional.

LIDERANÇA
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Berço de importantes rios, nascentes, fontes de 
água mineral, cachoeiras e guardiã de uma das 
principais reservas de Mata Atlântica do Estado, 
a área do CONDEMAT possui diversas paisagens e 
atrações de tirar o fôlego, fato que rendeu um título 
de Estância Turística para Salesópolis – nascente 
do rio Tietê – e cinco títulos de Municípios de 
Interesse Turístico (MITs) para Guararema, Mogi 
das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Santa Branca, esta 
última integrante do Vale do Paraíba.

As cidades que formam o Alto Tietê integram o 
Circuito das Nascentes, uma estrutura vinculada 
ao CONDEMAT, que busca fomentar o turismo nos 
municípios da Região. 

O ecoturismo e o turismo de aventura têm atraído 
diversas pessoas que buscam adrenalina e uma 
experiência imersiva nas matas, rios, cachoeiras e 
represas da Região. 

O turismo rural é mais uma opção fomentada pelas 
cidades do CONDEMAT. A categoria se fortaleceu 
há cerca de 10 anos, quando parte dos produtores 
rurais iniciou a formação pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar). 

Segundo a Associação dos Empresários de 
Turismo Rural de Mogi das Cruzes e Região 
(Asdetur), o segmento tem atraído turistas da 
Região Metropolitana e dos próprios municípios 
do CONDEMAT. Entre os atrativos oferecidos pelas 
propriedades estão experiências voltadas para a 

NATUREZA 
PRESERVADA, 
HISTÓRIA 
E CULTURA 
IMPULSIONAM O 
TURISMO

rotina do campo, contato com a natureza e para 
produção agrícola, o que cria vínculo e valorização 
entre os produtores e a comunidade. 

Mas se engana quem pensa que os cartões postais 
estão só nas belezas naturais. O patrimônio 
histórico, cultural e religioso também tem espaço 
neste cenário de diversidade. 

A fé da população é refletida em festas típicas de 
santos e padroeiros, além de igrejas e templos, que 
são uma atração, mostra de devoção e preservação 
da história e da cultura do povo.

Turismo

Cidades 
integram o 
Circuito das 
Nascentes, 
projeto de 

fomento do 
setor 
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ROTA 
BANDEIRANTE - 

FERNÃO DIAS
Guarulhos 

ROTA DA MADEIRA 
Mogi das Cruzes e 

Suzano

ROTA DO 
CAMINHO 
DO SAL 
Mogi das 
Cruzes

ROTA DA LUZ
Mogi das 

Cruzes, 
Guararema e 

Santa Branca 

ROTA 
FRANCISCANA
Mogi das Cruzes, 
Guararema e Santa 
Branca

ROTAS

DESTAQUES:
Estância Turística:
Salesópolis 

Municípios de 
Interesse Turístico 
(MITs): Guararema, 
Mogi das Cruzes, Poá, 
Santa Branca e Santa 
Isabel. 

Assim como em outros setores, a localização 
privilegiada, próxima de São Paulo, tem impulsionado 
o turismo de eventos ou negócios. O fácil acesso 
pelas rodovias e o aeroporto de Guarulhos, são alguns 
dos motivos que fortalecem o segmento. 

As rotas turísticas instituídas pela Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo se consolidaram 
nas cidades da Região ao longo dos últimos anos. 
Hoje, o órgão apoia a Associação dos Amigos da 
Rota da Luz para colocar pontos de apoio aos 
peregrinos que fazem o trajeto até o Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.

Com a diversidade de opções 
de turismo e lazer, a oferta de 
hospedagens nas cidades do 
CONDEMAT não poderia ser diferente. 
A Região conta com hotéis-fazenda, 
que criam uma experiência de vida 
rural, pequenas pousadas, chalés, 
hotéis destinados a congressos e 
convenções, além de resort com 
pacotes all inclusive.  

Com a expansão da modalidade de 
trabalho home office - que criou a 
tendência de funcionários nômades 
- os municípios viram no nicho das 
plataformas de estadias por temporada 
uma forma de criar mais uma opção 
de hospedagem. Por isso, é possível 
encontrar vagas em praticamente todas 
as cidades, o que garante, além de uma 
alternativa de aluguel, a oportunidade 
de vivenciar experiências como 
morador.

HOSPITALIDADE
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PROTAGONISMO
NA EDUCAÇÃO

Setor é 
responsável 
por movimentar 
segmentos 
econômicos 

O setor educacional do Alto Tietê é conhecido 
pela diversidade de formações. A Região 
concentra algumas das primeiras instituições 
de ensino superior privadas inauguradas no 
Brasil. Além da tradição, os cursos atraem 
há décadas pessoas de todos os cantos do 
País em busca de qualificação. O setor, que 
está em constante desenvolvimento, é um 
importante motor de crescimento para outros 
segmentos como o de comércio e serviços.

Não é à toa que uma das estações da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) se chama: Estudantes. O ponto 
final da linha, em Mogi das Cruzes, grava 
na história o potencial que a Região tem no 
setor educacional. Vindos de cidades da área 
do CONDEMAT, da Capital, de regiões de São 
Paulo e até mesmo de outros estados, os 
alunos são atraídos pelos cursos e formações 
nos mais diversos segmentos.

Um dos principais polos educacionais do 
Estado colabora para o fortalecimento dos 
demais setores econômicos, além de gerar 
milhares de empregos, seja pelos funcionários 
que atuam nas unidades ou indiretamente, 
através dos postos abertos para suprir 
as demandas geradas pelo consumo dos 
estudantes, principalmente, nas áreas de 
alimentação, transporte e moradia.

Segundo dados do Censo da Educação 
Superior 2019 e 2020, divulgado pelo 
Ministério da Educação, apenas no período 
mais de 27 mil estudantes se formaram em 
cursos superiores no território do CONDEMAT. 
O número expressivo garante profissionais 
qualificados para atuar nas empresas, 
indústrias e comércios da Região, além 
de colaborar para a expansão do setor de 
serviços, gerando assim, renda, impostos e 
desenvolvimento.  

REFERÊNCIA
Além de diversas opções de faculdades 
e universidades privadas, a Região conta 
com um número significativo de instituições 
públicas. Entre elas, se destaca a 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) pela presença massiva. 
As Faculdades de Tecnologia do Estado de 
São Paulo (Fatecs), as unidades do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo e a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), localizada em 
Guarulhos, completam a rede de 
formação superior gratuita.

Atuando na modalidade de Educação a 
Distância (EAD), a Univesp está presente 
com 11 polos na Região. As Fatecs estão 
nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes, e oferecem cursos presenciais e EAD. 
O Alto Tietê conta, ainda, com unidades do 
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QUALIFICAÇÃO 
Para atender ao perfil, a Região aposta em cursos 
técnicos e de qualificação profissional. Na área do 
CONDEMAT, nove municípios contam com unidades da 
Escola Técnica (Etecs) do Estado de São Paulo. Já para 
abastecer as indústrias da Região, existem polos do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
além de um Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), em Guarulhos.

As ETECs estão localizadas nas cidades de Arujá, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema (unidade de extensão), 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa 
Isabel e Suzano. Elas oferecem cursos em diversos 
segmentos, incluindo a área de exatas, humanas e saúde. 

Na Região, o Senai conta com cursos para atender o 
perfil das indústrias do CONDEMAT. Ele está presente 
em Mogi, Suzano e Guarulhos (nesta última, com duas 
unidades). Embora não conte com polo físico na área, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) também 
oferece capacitação para os agricultores e colabora para 
o desenvolvimento do setor. Já o empreendedorismo 
da Região é fortalecido por dois escritórios do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) - Guarulhos e Mogi.

Instituto Federal em Guarulhos, Itaquaquecetuba 
e Suzano, que oferecem cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação. Já no campus da 
Unifesp de Guarulhos, os cursos mais buscados 
entre 2021 e 2022, foram de Pedagogia, História, 
Filosofia e Ciências Sociais. 

ALGUNS DOS 
CURSOS MAIS 
BUSCADOS:

Fonte: Censo do Ensino Superior 2019-2020

EXATAS
Logística  |  Sistema de Informação  |  
Engenharia Civil  |  Engenharia de Produção  |  
Engenharia Elétrica  | Arquitetura  |

HUMANAS
Direito  |  Administração  |  Contabilidade  |  
Gestão de Pessoas  |  Gestão de Negócios  |  
Pedagogia  |  Educação Física  |  Letras  |

SAÚDE
Odontologia  |  Psicologia  |  Enfermagem  |  
Nutrição  |  Farmácia  |  Fisioterapia  |  
Medicina Veterinária  |  Biomedicina  |  Medicina
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A área do CONDEMAT é formada por 12 
municípios (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e 
Suzano), possui uma extensão territorial que 
soma 3.120 quilômetros quadrados e abriga 
mais de 3,1 milhões de habitantes. 

O Produto Interno Bruto (PIB) – a preços 
correntes da Região - está estimado em R$ 
119,5 bilhões (2019). Considerando o valor 
per capita das cidades, o percentual varia 
entre R$ 72.172,65 e R$ 12.324,76. 

Na área, a população ocupada alcança 
718.657 pessoas. A menor média salarial 
paga na Região é de 1,8 salário mínimo 
enquanto a maior chega a 3,1 salários 
mínimos. No primeiro semestre de 2022, as 
cidades geraram uma corrente de comércio 
de US$ 3,6 bilhões, sendo US$ 1,5 bilhão na 
exportação e US$ 2,1 bilhões na importação. 

A economia da Região é diversificada e 
abrange desde a agricultura - destaque 
para o ‘Cinturão Verde’, responsável por 
boa parte do abastecimento da Capital -, 
passando pelo comércio e serviços, além da 
indústria forte, ramificada e beneficiada pela 
localização privilegiada, incluindo a rodovia 
Presidente Dutra - importante ligação entre 
as duas maiores metrópoles econômicas 
do País (Rio de Janeiro e São Paulo). A área 
abriga ainda o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, o principal HUB Logístico 
da América Latina.

Dados Econômicos

POPULAÇÃO
Os municípios do CONDEMAT somam uma 
população de 3.107.642 habitantes, o que 
representa 14,09% da Região Metropolitana de 
São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. 

Guarulhos é o mais populoso, com mais de 
1, 4 milhão de habitantes (45,20% do total), 
seguido de Mogi das Cruzes, com cerca de 
455 mil residentes (14,66%). Na outra ponta 
está Santa Branca com a menor população - 
14.925 habitantes, o que representa 0, 48% dos 
moradores da Região.

Em extensão territorial, Mogi das Cruzes
é a maior cidade da área com 721 km2, seguida 
por Salesópolis com 424 km2, enquanto Poá 
tem o menor território - 17 km2.

Os ‘Dados Econômicos’ deste Caderno de Negócios utilizam, principalmente, 
as fontes censitárias oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas) e RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais), as quais 
podem apresentar defasagem em alguns indicadores quando comparados às 
pesquisas mais recentes de outras fontes.

Em razão disso, algumas divergências podem ser encontradas entre os ‘Dados 
Econômicos’ e referências utilizadas em outros espaços deste Caderno.

NOTA TÉCNICA
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CARACTERIZAÇÃO 
ECONÔMICA 
DA REGIÃO DO 
CONDEMAT

REGIÃO DO CONDEMAT
Município População km²
Arujá 92.453 96,167 
Biritiba Mirim 33.265 317,406
Ferraz de Vasconcelos 198.661 29,564
Guararema 30.465 270,816
Guarulhos 1.404.694 318,675
Itaquaquecetuba 379.082 82, 622
Mogi das Cruzes 455.587 721,000 
Poá 119.221 17, 264
Salesópolis 17.363 424,997
Santa Branca 14.925 272,238
Santa Isabel 58.529 363,332
Suzano 303.397 206,236
CONDEMAT 3.107.642 3.120,317

Fonte: IBGE (Estimativa 2021)
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR MUNICÍPIO
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O PIB dos municípios do CONDEMAT atingiu R$ 119,5 
bilhões em 2019. Guarulhos liderou o resultado - R$ 
65,2 bilhões - o que representa 54,54% do total. Mogi 
das Cruzes veio a seguir com 13,58% ou R$ 16,2 
bilhões, enquanto Salesópolis apresentou o menor 
PIB da Região - R$ 211 milhões (0,18%). Desta 
forma, a variação per capita nas cidades ficou entre 
R$ 72.172,65 e R$ 12.324,76.

Entre as 12 cidades, o PIB per capita de Arujá é o 
maior (R$ 72.173,00) e superou o indicador paulista 
de R$ 51.140,82. Considerando a média nacional (R$ 
35.161,70), Arujá, Guarulhos, Guararema, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano ultrapassaram o índice. 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

Fonte IBGE 2019
*Valores em mil Reais    
** Valores em Reais

Município PIB a Preços  PIB per 
Correntes* capita**

Arujá 6.482.836  72.173 

Guararema 1.439.632  48.313 

Guarulhos 65.165.262  47.249 

Suzano 12.040.337  40.453 

Poá 4.478.597  38.131 

Mogi das Cruzes 16.220.410  36.382 

Santa Isabel 1.513.106  26.367 

Biritiba Mirim 758.657  23.273 

Itaquaquecetuba 7.658.778  20.654 

Santa Branca 262.467  17.749 

Ferraz de Vasconcelos 3.247.304  16.715 

Salesópolis 211.234  12.325 

CONDEMAT 119.478.621  399.783 

PRODUTO INTERNO BRUTO 
CONDEMAT
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Dados Econômicos

O ano de 2022 marca o início do controle 
de uma das maiores crises sanitárias já 
enfrentadas pelo mundo, a pandemia de 
Covid-19. De acordo com a plataforma Our World 
In Data, mais de 6,5 milhões de mortes foram 
registradas em decorrência da doença.

Em fevereiro de 2022, quando o País ainda 
enfrentava a terceira onda de Covid-19, a Rússia 
e a Ucrânia entraram em guerra, conflito que 
trouxe fortes impactos na economia mundial, os 
quais continuarão a ser sentidos nos próximos 
anos.

Neste cenário, as transações econômicas 
entre os países passam por momentos de 
turbulência, como com a disparada do preço 
das commodities - principalmente minerais. 
A situação gera alta generalizada de preços, 
eleva os valores dos fretes internacionais e, 
consequentemente, o custo de vida. Um dos 
resultados é a forte redução na produção e no 
emprego formal.

No Brasil, as repercussões são sentidas 
internamente, inclusive pelas cidades da Região. 
No entanto, os últimos dados econômicos 
relacionados ao Comércio Exterior e ao Mercado 
de Trabalho - divulgados respectivamente 
pela Secretaria Especial de Comércio Exterior 
e Relações Internacionais (SECINT) e pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência (MTPr) – 
apontam perspectivas de recuperação para os 
próximos meses.  

EXPORTAÇÃO
Em 2021, ainda sob forte impacto da pandemia, 
os municípios conseguiram aumentar em 
13,27% suas exportações em relação ao 

COMÉRCIO 
EXTERIOR

ano de 2020, com destaque para o aumento de 
154,24% das exportações de Santa Branca. Arujá 
e Poá também alcançaram um forte crescimento 
com variação positiva de 79,03% e 76,83%, 
respectivamente. 
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No primeiro semestre de 2022, as exportações 
dos municípios da Região superaram 50% do total 
comercializado em 2021. Com isso, a expectativa 
é que o ano termine com o aumento das vendas em 
relação ao período anterior. 

Nos seis primeiros meses deste ano, as 
exportações das cidades atingiram US$ 1,5 bilhão 
- 67,28% do total exportado em 2021 -, número 
que aponta para um aumento considerável nas 
transações em relação ao ano anterior.
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Dados Econômicos

Os dados apontam que a recuperação 
das exportações das cidades deve ser 
mais lenta que as importações, pois a 
demanda externa continuou reprimida 

EXPORTAÇÕES DO CONDEMAT
Município 2022 2021 2020 2021/2020 2022/2021

Santa Branca 2.156  81.076  31.889  154,24% -97,34%

Arujá 68.742.272  102.552.999  57.281.650  79,03% -32,97%

Poá 16.534.430  34.189.541  19.334.511  76,83% -51,64%

Itaquaquecetuba 31.446.603  51.304.891  29.459.158  74,16% -38,71%

Mogi das Cruzes 133.362.422  198.084.584  128.527.409  54,12% -32,67%

Ferraz de Vasconcelos 9.648.387  13.631.763  11.623.103  17,28% -29,22%

Guarulhos 927.306.506  1.340.817.485  1.258.746.426  6,52% -30,84%

Suzano 306.079.589  479.112.628  450.714.350  6,30% -36,12%

Biritiba Mirim 105.200  7.000  0  0,00% 1402,86%

Santa Isabel 1.749.270  2.112.535  2.311.134  -8,59% -17,20%

Guararema 3.742.290  5.807.764  8.627.000  -32,68% -35,56%

Salesópolis 0  995  6.770  -85,30% -100,00%

CONDEMAT 1.498.719.125  2.227.703.261  1.966.663.400  13,27% 67,28%

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 2020/2022 
Valores em USD FOB

em 2021. A expectativa para 2022 é 
de retomada mais acentuada, apesar 
da guerra entre Rússia e Ucrânia, que 
influenciará negativamente nos números.

Evolução das Exportações

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  2018/2021
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Do outro lado da Balança Comercial, os municípios 
do CONDEMAT aumentaram suas importações 
em 24,88% em 2021 - US$ 3,2 bilhões em 2020 
para US$ 4,0 bilhões no ano passado. O destaque 
das compras fica para Ferraz de Vasconcelos, 
que passou de US$ 12,0 milhões para US$ 22,2 
milhões (84,75%) e Itaquaquecetuba, que saiu 
de US$ 48,0 milhões para US$ 68,5 milhões 
(47,79%).
 

Dados Econômicos

IMPORTAÇÕES DO CONDEMAT
Município* 2022 2021 2020 2021/20 2022/21 %Total

Ferraz de Vasconcelos 6.455.305  22.228.305  12.031.733  84,75% -70,96% 29,04%

Itaquaquecetuba 31.372.487  68.519.967  47.987.389  42,79% -54,21% 45,79%

Santa Isabel 1.940.516  5.572.709  4.097.056  36,02% -65,18% 34,82%

Mogi das Cruzes 319.918.099  550.278.849  422.989.224  30,09% -41,86% 58,14%

Guararema 10.970.264  14.354.926  11.178.577  28,41% -23,58% 76,42%

Guarulhos 1.222.349.262  2.406.710.938  1.928.820.867  24,78% -49,21% 50,79%

Suzano 447.886.617  793.364.195  646.359.725  22,74% -43,55% 56,45%

Poá 11.402.581  29.164.938  25.808.239  13,01% -60,90% 39,10%

Biritiba Mirim 358.209  479.094  429.886  11,45% -25,23% 74,77%

Arujá 85.211.053  132.531.994  121.761.221  8,85% -35,71% 64,29%

Santa Branca 286.209  340.634  408.019  -16,52% -15,98% 84,02%

CONDEMAT 2.138.150.602  4.023.546.549  3.221.871.936  24,88% -46,86% 53,14%

IMPORTAÇÃO

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio  
Exterior e Serviços  2020/2022
Valores em USD FOB
* Não constam dados de Salesópolis

A evolução das importações da área 
indica uma recuperação importante 
para Guarulhos e Suzano. As cidades 
apresentaram queda acentuada em 
2020, no entanto, obtiveram plena 
recuperação no ano seguinte. Para 
2022, a expectativa é de manutenção 
de avanço, considerando que a 
fase mais aguda da pandemia foi 
controlada.

O volume de importações é um dos indicadores do 
nível da produção industrial. Guarulhos concentra 
cerca de 65% das importações da Região e 
aumentou suas compras em 24,78% no ano 
passado, saltando de US$ 1,9 bilhão para US$ 2, 4
bilhões. O dado indica recuperação da produção 
industrial da cidade e reflete no crescimento 
econômico dos demais municípios.

Apenas no primeiro semestre de 2022, sete 
cidades - Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba 
Mirim, Guarulhos, Guararema e Santa Branca - já 
superaram 50% das importações realizadas em todo 
ano passado. O destaque é para Santa Branca, que 
avançou 84,02%, e Guararema, que cresceu 76, 42%.
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A Balança Comercial leva em 
consideração o volume de 
importação e exportação. Quando 
o número de vendas supera o 
de compras há o superávit, no 
cenário inverso, ocorre o déficit. 
Estes índices estão relacionados 
com diversos fatores, incluindo a 
produção industrial. Os dados da 
Região mostram que o quadriênio de 
2018/2021 registrou um déficit de 
US$ 4,8 bilhões, sendo que em 2021 
– período agudo da pandemia de 
Covid-19 – o número foi de US$ 1,8 
bilhão. Para 2022, a estimativa é um 
déficit de mais de US$ 600 milhões. 

Dados Econômicos

Evolução das Importações - CONDEMAT

SALDO DA 
BALANÇA 
COMERCIAL

Fonte: Ministério 
da Indústria, 
Comércio Exterior 
e Serviços 
2018/2021
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Dados Econômicos

 2022 2021 2020 2019 2018 (2018-2021)

Exportações 1.498.719.125  2.227.703.261  1.966.663.400  2.984.845.206  2.823.084.832  10.002.296.699 

Importações 2.138.150.602  4.023.546.549  3.221.871.936  3.656.681.103  3.917.088.921  14.819.188.509 

Saldo BC -639.431.477  -1.795.843.288  -1.255.208.536  -671.835.897  -1.094.004.089  -4.816.891.810 

Corrente de 3.636.869.727  6.251.249.810  5.188.535.336  6.641.526.309  6.740.173.753  24.821.485.208 
Comércio

BALANÇA COMERCIAL - CONDEMAT

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 2018/2022
Valores em USD FOB

CORRENTE DE 
COMÉRCIO

A corrente de comércio 
dos municípios do 

CONDEMAT contabilizou 
no quadriênio 2018/2021, 

US$ 24,8 bilhões. O pico do 
movimento foi atingido em 
2018, ano que antecedeu o 

registro dos primeiros casos 
de Covid-19, quando o valor 
chegou a US$ 6,7 bilhões e 

Guarulhos ficou responsável 
por mais de 65% do total. 
Agora, apenas no primeiro 

semestre, a corrente de 
comércio chega a US$ 3,6 

bilhões, sendo que Guarulhos 
segue respondendo por 

59,10%, ou seja, US$ 2,15 
bilhões.

CORRENTE DE 
COMÉRCIO

US$ 24,8 bilhões. O pico do 

registro dos primeiros casos 
de Covid-19, quando o valor 

Guarulhos ficou responsável 

bilhões, sendo que Guarulhos 
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Os dados do mercado de trabalho para a Região  
somam 718.657 pessoas ocupadas, o que 
representa 23,13% do total da população.

Guarulhos, com uma população ocupada de 
373.534 pessoas - 51,98% do total da Região 
- é o município que possui o maior número de 
empregados. Em segundo lugar está Mogi das 
Cruzes com 15,81% do total da população 
ocupada na Região, o que em números absolutos 
representa 113.622 trabalhadores.

As cidades que têm os menores números de 
pessoas ocupadas são: Salesópolis e Santa 
Branca - respectivamente 1.857 e 2.204 - que em 
termos relativos representam 0,26% e 0,31% do 
total da população ocupada da Região.

Dados Econômicos

POPULAÇÃO OCUPADA

Município População População População Ocupada Part Rel ao Total
  Ocupada Relativa do CONDEMAT
Guarulhos 1.404.694 373.534 26,59% 51,98%

Mogi das Cruzes 455.587 113.622 24,94% 15,81%

Suzano 303.397 77.049 25,40% 10,72%

Itaquaquecetuba 379.082 49.876 13,16% 6,94%

Poá 119.221 28.611 24,00% 3,98%

Arujá 92.453 27.618 29,87% 3,84%

Ferraz de Vasconcelos 198.661 22.030 11,09% 3,07%

Santa Isabel 58.529 10.362 17,70% 1,44%

Guararema 30.465 8.586 28,18% 1,19%

Biritiba Mirim 33.265 3.308 9,94% 0,46%

Santa Branca 14.925 2.204 14,77% 0,31%

Salesópolis 17.363 1.857 10,70% 0,26%

CONDEMAT 3.107.642 718.657 23,13% 100,00%

 EMPREGOS FORMAIS CONDEMAT

Fonte: IBGE (Estimativa 2020)
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Dados Econômicos

RELAÇÃO POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO X POPULAÇÃO 
OCUPADA
Arujá é a cidade da Região que possui o 
maior índice na relação entre população e 
emprego. Dos 92. 453 habitantes, 27.618 
estão empregados, ou seja, 29,87%. 
Em seguida, aparece Guararema com 
população estimada em 30. 465 residentes 
e 8.586 trabalhadores (28,18%).

Na outra ponta está Biritiba Mirim com uma 
população estimada em 33.265 pessoas e 
3.308 empregados (9,94%). A cidade é seguida 
por Salesópolis, que tem 17.363 habitantes e 
1.857 pessoas ocupadas (10,70%). Já Guarulhos 
- maior município da Região - apresenta um 
índice de 26,59%, resultado de uma população 
estimada em 1, 4 milhão de habitantes e de 
373.534 guarulhenses ocupados.

Na área do CONDEMAT, metade dos municípios 
está acima da média regional na relação entre o 
número de habitantes e de população ocupada, 
enquanto outros seis estão abaixo. Entre os 
municípios com menos de 100 mil habitantes, 
Arujá e Guararema apresentam uma relação 
superior à média. Das cidades que possuem mais 
de 100 mil habitantes, Ferraz de Vasconcelos e 
Itaquaquecetuba ficam abaixo desta faixa com, 
respectivamente, 11,09% e 13,16%. 

Os salários médios pagos na Região variam entre 
1,8 e 3,1 salários mínimos, o que representa 
uma média - não ponderada – de 2, 4 salários 
mínimos. Assim, cinco municípios superam este 
número, seis estão abaixo e um iguala o valor.
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RELATÓRIO 
ANUAL DE 
INFORMAÇÕES 
SOCIAIS – 
RAIS/2020
Dados do último Relatório Anual de 
Informações Sociais (RAIS) - divulgado em 
2020 pelo MTPr – apontam que a Região 
possuía 636.237 postos de trabalho 
formais. Guarulhos estava na liderança 
com 331.880 empregos (52,16%), 
seguido por Mogi das Cruzes com 100.784 
empregos formais (15,84%). Salesópolis 
registrou o menor número com 1.944 
vagas, seguido de Santa Branca com 
2.007 trabalhos. 

Os setores de serviços e da indústria de 
transformação concentram os maiores 
números de postos de trabalho na Região. 
O primeiro gera 250.973 vagas (39,45%) 

Dados Econômicos

SALÁRIO MÉDIO POR MUNICÍPIO (SALÁRIO MÍNIMO)

ARUJÁ           GUARAREMA          GUARULHOS           SUZANO           MOGI DAS CRUZES           POÁ
SANTA ISABEL         SANTA BRANCA         ITAQUAQUECETUBA           FERRAZ DE VASCONCELOS

SALESÓPOLIS           BIRITIBA MIRIM         ALTO TIETÊ

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

MERCADO DE 
TRABALHO 
FORMAL
O isolamento social - medida adotada 
pelo poder público para evitar a 
disseminação da Covid-19 – refletiu no 
fechamento de parte dos setores de 
comércio e serviços. Como consequência, 
a ação gerou o encerramento de empresas, 
a queda vertiginosa do consumo e a 
redução dos postos de trabalho.

No entanto, dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Novo 
CAGED), divulgados em setembro de 
2022 pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência (MTPr), apontam para uma 
forte recuperação do mercado de trabalho 
brasileiro. Em agosto, o saldo foi positivo 
em 278.639 empregos, elevando o saldo de 
janeiro a agosto para mais de 1,8 milhão 
de vagas. Ao todo, nos últimos 12 meses, 
foram criados 2,5 milhões de postos de 
trabalho formais.

Fonte: IBGE (Estimativa 2020)
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Dados Econômicos

e o segundo responde por 164.129 
postos (25,80%). Somados, eles 
representam mais de 65% do total de 
empregos.

A Região tem a diversidade como 
uma das principais características 
econômicas. No setor de serviços, 
cinco municípios - Guarulhos, Mogi 
das Cruzes, Suzano, Poá e Santa 
Isabel – lideram a geração de trabalho. 
Na indústria de transformação, os 
destaques ficam para Itaquaquecetuba, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e 
Guararema. Já a administração pública 
responde pelo maior estoque de 
empregos em Santa Branca, enquanto a 
agropecuária é a maior empregadora de 
Salesópolis. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência - RAIS/2020

Município Serviços Ind Transf Comércio Adm Pública Constr Civil SIUP Agropecuária Extrativa Total
        Mineral

Guarulhos 136.023 86.166 73.383 22.185 7.779 5.507 249 588 331.880 

Mogi das Cruzes 49.034 16.228 21.505 5.649 5.107 823 1.828 610 100.784 

Suzano 27.813 15.777 12.632 5.145 1.476 1.080 572 33 64.528 

Itaquaquecetuba 10.814 16.726 11.093 5.094 1.083 370 65 122 45.367 

Arujá 6.691 9.118 6.274 2.032 726 127 122 66 25.156 

Poá 11.701 5.281 3.992 2.712 829 125 4 0 24.644 

Ferraz de 2.642 9.191 4.556 2.805 305 5 7 0 19.511 
Vasconcelos

Santa Isabel 2.970 2.300 2.161 1.352 227 104 320 286 9.720 

Guararema 1.994 2.793 1.161 861 130 17 285 58 7.299 

Biritiba Mirim 433 150 996 767 17 58 908 68 3.397 

Santa Branca 385 353 338 641 21 13 256 0 2.007 

Salesópolis 473 46 470 430 13 5 507 0 1.944 

CONDEMAT 250.973 164.129 138.561 49.673 17.713 8.234 5.123 1.831 636.237 

EMPREGOS FORMAIS CONDEMAT - SETOR IBGE

GUARULHOS          MOGI DAS CRUZES           SUZANO          ITAQUAQUECETUBA          ARUJÁ

POÁ          FERRAZ DE VASCONCELOS           SANTA ISABEL          GUARAREMA

BIRITIBA MIRIM          SANTA BRANCA          SALESÓPOLIS

Distribuição Relativa do 
Emprego Formal por Município

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência - RAIS/2020

52%

3%

2% 1%
1%

0,32% 0,31%

4%4%
7%

10%

16%
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MASSA 
SALARIAL
A massa salarial mensal 
gerada pelos postos de 
trabalho formais dos 
municípios do CONDEMAT 
chegou a R$ 1,8 bilhão 
em 2020. O setor de 
serviços foi responsável 
por 32,73% do total, 
seguido pela indústria 
de transformação com 
31,93% e comércio 
(16,82%).

Dados Econômicos

SERVIÇOS

IND. TRANSF.

COMÉRCIO

ADMIN. PÚBLICA

CONSTRUÇÃO CIVIL

SIUP

AGROPECUÁRIA

EXTRATIVA MINERAL

SERVIÇOS

IND. TRANSF.

COMÉRCIO

ADMIN. PÚBLICA

CONSTRUÇÃO CIVIL

SIUP

AGROPECUÁRIA

EXTRATIVA MINERAL

Distribuição Relativa do Emprego 
Formal por Setor

Distribuição Relativa da Massa 
Salarial Mensal por Setor

Guarulhos ocupa a 
dianteira da massa 
salarial da Região com 
56,65% do total, seguido 
por Mogi das Cruzes e 
Suzano, com 14, 44% e 
9,67%, respectivamente.

Em 2020, a massa salarial média por 
habitante da Região foi de R$ 584,85. O 
número é uma aproximação possível para o 
rendimento médio, divulgado pela Pesquisa 
Nacional de Amostra por Domicílio Contínua 
(PNAD-C), calculada pelo IBGE, mas não 
desagregada ao nível municipal.

A média aritmética é uma medida de 
tendência central que sofre forte influência 
dos valores extremos, mesmo assim, dada a 
escassez de dados econômicos desagregados 
ao nível municipal, ela é frequentemente 

usada - com as devidas ressalvas - para que 
se possam fazer analogias e inferências em 
relação à economia municipal e regional.

O salário médio por setor (calculado com 
base nos dados do RAIS-2020) aponta que, na 
Região, a administração pública é o segmento 
com a maior remuneração. Ela paga uma 
média salarial de R$ 5.342,81. Em seguida, 
aparece a indústria de transformação, que 
remunera um salário médio de R$ 3.501,53. O 
terceiro maior salário médio é pago pelo setor 
de serviços (R$ 2.347,66).

Fonte: Ministério 
do Trabalho e 
Previdência - 
RAIS/2020
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Dados Econômicos

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência - RAIS/2020

Município Serviços Ind Transf Comércio Adm Pública Constr Civil SIUP Agropecuária Extrativa Total
       Mineral

Guarulhos 362.374.495  324.527.873  176.290.033  128.638.757  13.518.894  12.671.268  332.102  1.373.743  1.019.727.165 

Mogi das Cruzes 104.509.800  54.445.675  41.485.535  41.823.860  7.726.225  5.357.678  2.555.058  2.040.477  259.944.308 

Suzano 48.259.453  68.927.034  24.132.296  24.762.001  2.759.399  4.254.575  1.000.626  42.554  174.137.936 

Itaquaquecetuba 25.152.922  39.904.041  21.604.288  20.631.838  1.822.402  528.875  107.332  336.745  110.088.443 

Arujá 14.454.987  29.740.058  15.619.900  8.428.862  1.452.300  432.228  208.123  154.130  70.490.588 

Poá 16.617.071  15.335.247  7.202.814  15.183.802  1.348.770  763.387  2.928  0  56.454.019 

Ferraz de 
Vasconcelos 4.950.251  23.350.890  7.862.112  13.923.652  514.762  15.968  8.713  0  50.626.347

 Santa Isabel 6.466.084  6.023.850  3.592.052  4.163.918  338.066  375.299  480.713  1.126.498  22.566.481 

Guararema 4.188.278  10.930.880  2.182.962  3.415.518  274.405  89.365  390.731  171.053  21.643.192 

Biritiba Mirim 784.116  366.243  1.586.869  1.915.445  26.257  474.800  1.355.072  156.292  6.665.094 

Santa Branca 873.845  1.066.467  578.655  1.280.219  24.343  82.875  375.719  0  4.282.124 

Salesópolis 567.282  84.595  698.756  1.225.681  51.421  41.514  669.519  0  3.338.768 

CONDEMAT 589.198.584  574.702.853  302.836.271  265.393.554  29.857.245  25.087.833  7.486.634  5.401.491  1.799.964.465 

MASSA SALARIAL MENSAL CONDEMAT - SETOR IBGE

SALÁRIO MÉDIO POR SETOR

6.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

2.347,66

3.501,53

2.185,58

5.342,81

1.685,61

3.046,86

1.461.,38

2.950,02
2.829,08

SERVIÇOS

IND. TRANSF.

COMÉRCIO

ADMIN. PÚBLICA

CONSTRUÇÃO CIVIL

SIUP

AGROPECUÁRIA

EXTRATIVA MINERAL

TOTAL

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Previdência - 
RAIS/2020
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Dados Econômicos

Dados divulgados pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência apontam para forte 
recuperação do mercado de trabalho, com 
reflexos em toda a economia. De janeiro 
a agosto de 2022, foram criados 27.831 
postos de trabalho formais na área do 
CONDEMAT, nos quais 11.945 em serviços 
(42,92%) e 4.750 no comércio (17,07%) - 
setores afetados pelas medidas restritivas 
adotadas como combate à disseminação 
do coronavírus. Tradicionalmente, os dois 
segmentos são altamente sensíveis às 
variações econômicas, ou seja, são os 
que imediatamente sentem os efeitos de 
uma crise e os que mais rapidamente se 
recuperam.

Ainda de acordo com as informações, 
no mesmo período, a indústria de 
transformação gerou 4.624 postos de 
trabalho, ou seja, 16,71% do total. 

SALDO DO 
EMPREGO 
FORMAL - 
CAGED

Os Microempreendedores 
Individuais (MEIs) 
desempenham um 
importante papel para 
o desenvolvimento 
da economia regional. 
No primeiro semestre 
de 2022, a área do 
CONDEMAT contabilizou 
aproximadamente 250 mil 
MEIs, número 43% superior 
ao registrado no mesmo 
período de 2020, quando 
existiam mais de 174 mil 
optantes da categoria. No 
período, Itaquaquecetuba foi 
o município que apresentou 
o maior avanço saindo de 16 
mil MEIs para mais de 24,6 
mil microempreendedores, 
uma alta de 53%.

Cidade Total optantes Total optantes Aumento Diferença
Junho/20 Junho/22

Arujá 4.433 6.696 2.263 51,05%

Biritiba Mirim 1.711 2.225 514 30,04%

Ferraz de 9.146 13.731 4.585 50,13%
Vasconcelos

Guararema 1.606 2.309 703 43,77%

Guarulhos 85.570 119.954 34.384 40,18%

Itaquaquecetuba 16.033 24.602 8.569 53,45%

Mogi das Cruzes 26.266 37.999 11.733 44,67%

Poá 7.059 10.018 2.959 41,92%

Salesópolis 953 1.285 332 34,84%

Santa Branca 615 892 277 45,04%

Santa Isabel 2.887 4.042 1.155 40,01%

Suzano 17.897 25.844 7.947 44,40%

Total 174.176 249.597 75.421 43,30%

Fonte: Sebrae Junho/2020 Junho/2022

MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL (MEI)
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Fonte: CAGED (Jan/Ago 2022)

Município* Serviços Ind Transf Comércio Adm Pública Constr Civil SIUP Agropecuária Extrat Total
       Mineral

Guarulhos 6.526 2.194 1.488 1.633 1.495 -27 6 27 13.342 

Mogi das Cruzes 2.179 623 1.085 911 1.323 16 -23 23 6.137 

Suzano 571 203 670 488 -34 79 -12 8 1.973 

Itaquaquecetuba 573 491 407 149 216 90 4 1 1.931 

Poá 587 501 314 -116 -10 14 -1 0 1.289 

Arujá 271 346 615 -190 108 12 3 32 1.197 

Guararema 410 122 42 46 -1 9 16 4 648 

Santa Isabel 306 254 64 -34 -41 4 32 13 598 

Ferraz de 300 -164 15 66 82 6 5 0 310 
Vasconcelos

Biritiba Mirim 186 7 45 17 -2 -2 23 -12 262 

Santa Branca 50 41 -32 8 -5 0 22 0 84 

Salesópolis -14 6 37 15 -1 1 16 0 60 

CONDEMAT 11.945 4.624 4.750 2.993 3.130 202 91 96 27.831 

SALDO EMPREGOS FORMAIS CAGED - CONDEMAT

Guarulhos e Mogi das 
Cruzes foram os que 
mais geraram postos 
de trabalho no período, 
respectivamente, 13.342 
(47,94%) e 6.137 
(22,05%) do total.

Saldo de Empregos Formais 
CAGED - jan-ago/2022

GUARULHOS

MOGI DAS CRUZES

SUZANO

ITAQUAQUECETUBA

POÁ

ARUJÁ

GUARAREMA

SANTA ISABEL

FERRAZ DE VASCONCELOS

BIRITIBA MIRIM

SANTA BRANCA

SALESÓPOLIS

13.342

6.137

1.973

1.931

1.289

1.197
648

598 310 262
84

60
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Dados Econômicos

Dados do RAIS 2020 mostram que as cidades 
do CONDEMAT possuem quase 100 mil 
estabelecimentos formais. Os setores de serviços 
e comércio concentram os maiores números de 
unidades, com respectivamente 47. 411 e 34.590 
estabelecimentos, ou seja, mais de 83% do total.

CONDEMATCONDEMAT

ESTABELECIMENTOS FORMAIS
Guarulhos é a cidade que abriga 
o maior volume de unidades com 
45.651, seguida por Mogi das Cruzes 
com 19.299 estabelecimentos. 
Juntas, ultrapassam 65% do 
total da Região.

ESTABELECIMENTOS FORMAIS POR SETOR

50.000

45.0000

40.0000

35.0000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

47.411

34.590 SERVIÇOS

COMÉRCIO

IND. TRANSF.

CONSTRUÇÃO CIVIL

AGROPECUÁRIA

SIUP

ADMIN. PÚBLICA

EXTRATIVA MINERAL

8.882

4.725
2.690

195 134 93

Fonte: Ministério do Trabalho e 
Previdência - RAIS/2020
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‘Cinturão Verde’ de 
São Paulo, a área do 
CONDEMAT tem condições 
climáticas, topográficas 
e geológicas ideais para o 
desenvolvimento tecnológico 
de várias culturas e criações. 
Entre os destaques estão 
as hortaliças folhosas - que 
fazem da Região a maior 
produtora nacional - assim 
como o caqui, nêspera, 
cogumelos, orquídeas e ovos 
de codorna. 

A localização estratégica 
é um atrativo e garante 
escoamento rápido dos 
produtos perecíveis que 
abastecem diversos 
mercados da área do 
CONDEMAT e de outras 
regiões.

AGRICULTURA

 

OCUPAÇÃO DO SOLO NA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: 

GERAÇÃO DE EMPREGO:

EMPREGOS NA AGROPECUÁRIA
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ESTABELECIMENTOS EMPREGOS

As unidades de produção agrícola reúnem cerca de 20 mil 
postos de trabalho entre empregos formais, produtores 
rurais e familiares, sendo uma média de 4,2 trabalhadores/
unidades de produção. A estimativa é que o setor de 
abastecimento gera diretamente mais de 25 mil empregos 
em toda a cadeia.

A Região possui 
uma vasta extensão 
territorial que viabiliza a 
manutenção da produção 
agropecuária de forma 
sustentável, que hoje, 
ocupa mais de 102 mil 
hectares.

ÁREA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (HA).

Área de Produção (ha)
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Dados Econômicos
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O uso do solo pela 
agropecuária no 
território do CONDEMAT é 
caracterizado por diversos 
tamanhos de unidades 
de cultivo sendo, em 
sua maioria, pequenas 
e médias propriedades 
rurais, o que contribui na 
eficiência produtiva.

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA:
Os setores que se 
destacam são: horticultura, 
fruticultura, floricultura, 
fungicultura e pecuária. 
As cadeias produtivas 
da Região têm um 
faturamento bruto anual 
de cerca de R$ 917 
milhões. Isso sem contar 
a responsabilidade social 
em abastecer milhões de 
pessoas, gerar emprego e 
renda aos empresários e 
trabalhadores rurais, além 
de garantir a circulação e 
o crescimento comercial 
de setores que fabricam 
e fornecem insumos, 
máquinas e equipamentos 
para agropecuária.

USO DO SOLO AGROPECUÁRIO (%)
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AGRICULTURA          SILVICULTURA          PASTAGENS

As fontes do estudo foram: CAGED, LUPA-SAA-SP, IBGE, 
INFOSANBAS, Prefeituras, Sindicatos Rurais e MAPBIOMAS.

FATURAMENTO ANUAL BRUTO
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Dados Econômicos
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TURISMO

Dados Econômicos

Atividade econômica que integra o setor de 
serviços, o turismo merece um destaque na Região 
do CONDEMAT, a qual conta com uma Estância 
Turística (Salesópolis) e cinco Municípios de 
Interesse Turístico – MITs (Guararema, Mogi das 
Cruzes, Poá, Santa Branca e Santa Isabel).

Mas a atividade turística não está restrita somente 
a essas localidades. Nos últimos anos, cientes do 
potencial de geração de receitas, todas as cidades 
do CONDEMAT têm apostado nos seus atrativos 
para receber visitantes e movimentar a economia.
Mantendo a diversidade característica de outros 
setores econômicos presentes na Região, o turismo 
também tem múltiplos segmentos em atividade 
– cultural, ecológico, ferroviário, gastronômico, 
religioso, rural e até de saúde. Tudo conforme as 
vocações de cada cidade.

Arujá Ecoturismo 

Biritiba Mirim Rural e Ecoturismo

Ferraz de Vasconcelos Cultural

Guararema Ferroviário e Ecoturismo

Guarulhos Negócios e Gastronômico

Itaquaquecetuba Cultural e Religioso

Mogi das Cruzes Cultural e Rural 

Poá Turismo de Saúde

Salesópolis Ecoturismo

Santa Branca Ecoturismo

Santa Isabel Rural e Ecoturismo

Suzano Lazer

Fonte: Mapa do Turismo Brasileiro

EMPREGOS
O turismo é responsável por uma parcela 
importante dos empregos gerados pelo setor de 
serviços. A movimentação de mão de obra se 
dá, principalmente, nas áreas de alimentação e 
acomodação, assim como de monitoria.

SALDO DE EMPREGOS

SEGMENTO TURÍSTICO

Na Região, o acumulado do terceiro trimestre 
de 2022 traz um saldo de 3.115 empregos 
gerados por atividades características do 
turismo – agências e operadoras, alojamento, 
aluguel de automóveis, atividades desportivas 
e recreativas, atividades culturais, serviços de 
alimentação e transporte rodoviário.

Arujá 117

Biritiba Mirim 158

Ferraz de Vasconcelos 85

Guararema 169

Guarulhos 1504

Itaquaquecetuba 178

Mogi das Cruzes 691

Poá 10

Salesópolis -25

Santa Branca 24

Santa Isabel 35

Suzano 169

Núcleo de Pesquisa em Economia e Administração do Turismo (NEAT-USP) Jan/Set 2022
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ESTABELECIMENTOS

Na Região do CONDEMAT 
são mais de 100 
estabelecimentos de 
hospedagem – de pequenas 
pousadas a hotéis 
internacionais –, com 
capacidade de quase 10 mil 
leitos, dos quais 65% estão 
concentrados em Guarulhos, 
que abriga o aeroporto 
internacional, Mogi das Cruzes 
e Santa Isabel.

ARRECADAÇÃO
Ainda que não 
seja o dado mais 
recente, a receita 
de Imposto Sobre 
Serviços (ISS) gerada 
pelos segmentos 
relacionados à 
atividade turística em 
2019 e 2020 mostra 
a importância do setor 
para a economia das 
cidades do CONDEMAT.  
Foram mais de R$ 21 
milhões em 2019 e 
de R$ 10 milhões em 
2020, mesmo com o 
auge da pandemia de 
Covid-19.

Quantidade de Hospedagem Quantidade de Leito

Arujá 10  250

Biritiba Mirim 3 60

Ferraz de Vasconcelos - -

Guararema 10  799

Guarulhos 19  3056

Itaquaquecetuba -  -

Mogi das Cruzes 26 2000

Poá 2  15

Salesópolis 4  200

Santa Branca 10 600

Santa Isabel 9 1251

Suzano 18  1200

HOSPEDAGEM

Fonte: Mapa do 
Turismo Brasileiro 
2019/2020 e 
Prefeituras
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Turismo Brasileiro e 
Prefeituras

Dados Econômicos
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Dados Econômicos

A diversidade econômica dos 
municípios do CONDEMAT é 
um dos fatores que colabora 
para que a Região consiga 
controlar os efeitos gerados 
pela pandemia de Covid-19 e 
pela guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia, retomando o quadro 
de empregos, produção e 
serviços.

De 2020 para cá, alguns 
setores foram mais afetados, 
enquanto outros apresentaram 
forte crescimento, como o 
caso dos segmentos logístico, 
hospitalar e farmacêutico - 
todos presentes na área do 
consórcio.

Mudanças estão sendo 
observadas no cenário 
econômico mundial pós-
pandemia. Nações altamente 
desenvolvidas estão sofrendo 
com problemas  antes 
enfrentados por países 
menos desenvolvidos - como 
inflação, desemprego e taxa 
de juros alta. O cenário, caso 
bem aproveitado, abre a 
oportunidade de crescimento e 
pode elevar o Brasil a um novo 
patamar.

Com o controle de uma 
das situações mais 
desafiadoras da história 
mundial é necessário se 
unir a um objetivo comum: o 
desenvolvimento econômico. 

CONSIDERAÇÕES

Neste sentido, a função do CONDEMAT se agiganta, enquanto 
entidade central e organizadora das demandas regionais. 

Poucas são as regiões que possuem setores produtivos tão 
expressivos e que se complementam – da agricultura ao 
turismo, passando pelo comércio, indústria e serviços.

A união das lideranças políticas, empresariais, dos 
trabalhadores e da sociedade civil em torno do bem comum, 
e a sinergia resultante disso podem amplificar o crescimento 
e beneficiar a todos.
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ARUJÁ RUMO AO DESENVOLVIMENTO, 

MAIS SAÚDE, EMPREGO E RENDA

Localizada a apenas 37 quilômetros de São 
Paulo, Arujá tem pouco mais de 96 quilômetros 
quadrados que se dividem em uma extensa 
área urbana, zona rural e ainda uma vasta área 
de preservação ambiental. Com economia 
diversificada e forte, o município trabalha 
para crescer de maneira sustentável, gerando 
desenvolvimento, emprego e renda para os 
arujaenses. 

Arujá está situada estrategicamente entre 
importantes rodovias federais e estaduais como 
a Ayrton Senna, a Mogi-Dutra, os trechos Leste e 
Norte - ainda em construção - do Rodoanel Mário 
Covas e a Presidente Dutra, sendo importante rota 
de escoamento de produtos e serviços, bem como 
da importação de insumos.

Comparando os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, com a 
estimativa de 2021, Arujá foi a cidade do Alto Tietê 
com a maior taxa de crescimento demográfico 
(23,5%). A expectativa é que a população, que hoje 
é de 92 mil, possa superar os 100 mil habitantes no 
Censo de 2022, o que poderá trazer mais recursos, 
obras, investimentos e empregos diretos e indiretos. 

Esse aumento pode ser justificado pelas 
oportunidades que a cidade oferece. Com um 
PIB per capita estimado em R$ 72.172,65 pelos 
dados do IBGE 2019, o município possui setores 
econômicos fortes e ativos. Prova disso, é o 
número de empresas instaladas. Atualmente, são 
8.054, com predominância nos serviços e comércio 
(81,15% ou 6.536 estabelecimentos), indústria 
(11, 42% ou 920), construção civil (5, 43% ou 
438) e agropecuária (1,99% ou 160). Também 
há condomínios empresariais e industriais, com 
fábricas instaladas na cidade, que representam 
cerca de 28% da economia local. 

Arujá
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Hoje, 43% dos arujaenses são 
economicamente ativos e atuamos para 
aumentar ainda mais esse percentual. 
Uma das ações é o programa Desenvolve 
Arujá - em fase de implementação – que 
prevê incentivos fiscais para atrair mais 
investimentos, empresas e indústrias que 
contratem nossos moradores. Para isso, 
estamos investindo em qualificação de 
mão de obra. Arujá, com sua 
posição estratégica, segue rumo ao 
desenvolvimento, mais saúde, 
emprego e renda.

PREFEITO 
LUÍS CAMARGO

Arujá

Para suprir as necessidades das empresas, Arujá, com 
base em um estudo inédito realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), está iniciando na cidade um 
Plano de Incentivo Fiscal para atrair mais empresas e, 
inclusive, traçou o perfil do trabalhador arujaense, que 
tem sido capacitado por meio de cursos da Prefeitura, 
em parceria com o Senai e Sebrae, além do Fundo 
Social de Solidariedade e da Escola Técnica Municipal 
de Empreendedorismo 4.0, que formará, por ano, cerca 
de mil alunos na área de Tecnologia.

POPULAÇÃO:
92.453 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA

IBGE 2021
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BIRITIBA MIRIM É POTÊNCIA 

NA AGRICULTURA

Fundada em 1873, a partir da Capela de São 
Benedito, Biritiba Mirim tem 149 anos de história, 
nos quais 58 anos de emancipação. Com uma 
extensa área de preservação ambiental, a cidade 
busca se desenvolver em equilíbrio com o meio 
ambiente. A localização estratégica e uma 
agricultura potente fazem com que o município 
cresça cada vez mais.

Localizada próxima e com acesso às principais 
rodovias do Estado, incluindo a Via Dutra, 
Ayrton Senna, Mogi-Bertioga e Tamoios, Biritiba 
é uma cidade estratégica para investimentos, 
especialmente, na área da agricultura.

O município é uma grande potência na produção 
agrícola com mais de 900 produtores cadastrados e 
uma extensa diversidade de produtos. As hortaliças 

e legumes de Biritiba são responsáveis por suprir 
as maiores redes de supermercados e centrais de 
abastecimento do País. Na cidade, a agricultura 
familiar tem uma atenção especial e é fomentada 
com apoio da Casa da Agricultura e secretarias 
municipais.

Além de ser celeiro de grandes produções, a agricultura 
movimenta outros setores como o de comércio de 
insumos e produtos agrícolas, que se soma aos 
estabelecimentos de varejo. O setor, que cresce com a 

Biritiba Mirim
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Biritiba Mirim é uma gigante que se 
prepara para o futuro, respeitando 
o meio ambiente, compreendendo e 
investindo em sua vocação. Somos 
agro, somos o retrato de um Brasil 
que planta, colhe, gera recursos 
e desenvolvimento, investindo na 
educação e tecnologia, quer seja 
no campo ou na cidade, para que 
cresçamos a cada dia

PREFEITO 
CARLOS ALBERTO TAINO JÚNIOR, O INHO 

Biritiba Mirim

Com lindas paisagens, trilhas, cachoeiras, e por ter em 
seu território um dos poucos pontos de leito navegável 
da cabeceira do rio Tietê, o turismo tem crescido na 
cidade, alavancado ainda, pelas programações focadas 
na cultura popular, além do retorno da Feira Noturna 
na praça São Benedito. O parque aquático distante 
apenas 6 quilômetros do Centro de Biritiba atrai 
milhares de turistas a cada ano.

A cidade é conhecida também pela manutenção de 
diversas propriedades de veraneio que trazem diversos 
visitantes na alta temporada e colaboram para a 
economia do município.

POPULAÇÃO:
 33.265 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

AGRICULTURA, 
SERVIÇOS E COMÉRCIO

IBGE 2021

vinda de grandes lojas, supermercados e restaurantes, 
forma junto com o segmento de serviços, as principais 
atividades econômicas de Biritiba.

O desenvolvimento sustentável é um dos focos 
da cidade, que tem mais de 59% de seu território 
inserido em alguma unidade de preservação 
ambiental. Além disso, Biritiba integra o Sistema 
Produtor do Alto Tietê, com a Bacia do rio Tietê e a 
Bacia do rio Itapanhaú, que abastecem com água 
potável mais de 4,5 milhões de pessoas.  
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FERRAZ APOSTA EM PARCERIAS PARA 

ALAVANCAR DESENVOLVIMENTO

Ferraz de Vasconcelos se destaca pela diversidade 
econômica e o potencial de desenvolvimento. Um 
dos destaques da cidade vai para as ações de 
retomada econômica no período pós Covid-19, 
voltadas para a geração de emprego, renda e 
oportunidades, que fomentaram a economia local.

Apenas nos últimos 20 meses, a cidade ganhou 
cerca de 500 novas empresas, entre indústrias, 
comércios e microempreendedores, ampliando 
a empregabilidade e mostrando que a cidade 
tem colhido os frutos da responsabilidade 
administrativa. 

Para 2023, a expectativa é manter os bons índices 
e há conversas com empresários interessados 
em vir para Ferraz e gerar empregos. A cidade 
conseguiu, ainda, diminuir os entraves burocráticos, 

para que os empreendedores tenham agilidade na 
hora de investir. 

O bom desempenho coloca a cidade como uma boa 
oportunidade para se fazer negócio, mostrando o 
dinamismo da economia através de medidas que 
foram tomadas para blindar Ferraz da crise, criando 
os mecanismos necessários para atrair investidores 
de fora e incentivar o investimento interno, tudo 
planejado por meio de um plano estratégico 
minuciosamente elaborado.

Com desenvolvimento estável, boa infraestrutura e 
melhoria na qualidade de vida, Ferraz proporciona 
um ambiente atrativo para a criação ou ampliação 
de negócios. O grande destaque para seu 
desenvolvimento é a metodologia de se conseguir 
fazer mais com menos, o que trouxe boas 
posições em todas as áreas, com bons índices na 
educação, investimento em saúde e trabalho para a 
regularização fundiária. 

Ferraz de Vasconcelos
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FERRAZ APOSTA EM PARCERIAS PARA 

ALAVANCAR DESENVOLVIMENTO

A cada ano, Ferraz de Vasconcelos 
vem dando saltos de qualidade, 
indústrias vieram, instituições de 
ensino se instalaram, o comércio está 
se revitalizando e tudo isso contribuiu 
para alcançarmos esta posição e 
reaquecer a economia local. Hoje, a 
cidade está preparada, tanto que novos 
investimentos estão chegando, mas 
não podemos estacionar e já há um 
planejamento para o futuro de 
Ferraz de Vasconcelos

PREFEITA 
PRISCILA GAMBALE

Ferraz de Vasconcelos

POPULAÇÃO:
198.661 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021

Por ser a cidade da Uva Itália, a agricultura familiar não 
foi esquecida. A atividade é incentivada, tanto que foi 
criado o selo “Cidade da Uva” para que Ferraz tenha 
uma marca registrada por causa de seu pioneirismo.

Hoje, Ferraz tem todos os subsídios, como educação 
e saúde, que incentivam o interesse de grandes redes 
de todos os ramos a se instalarem no município, mas, 
é necessário um trabalho em conjunto para alcançar 
objetivos maiores, como as parcerias públicas 
privadas que estão em andamento. 
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GUARAREMA INVESTE EM 

ECONOMIA DIVERSIFICADA

Privilegiada por sua localização e seus recursos 
naturais, Guararema vem se desenvolvendo e chega 
aos 123 anos conciliando oportunidades e qualidade 
de vida a seus moradores. 

Nosso município está localizado entre o Vale do 
Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo e Litoral, 
e se destaca por contar com uma diversidade de 
setores produtivos, desde o industrial -  em franca 
expansão, o turismo consolidado e pujante, até os 
de comércio e agricultura, geradores de emprego 
e renda. Tudo isso, atrelado à preservação do meio 
ambiente e à busca de avanços tecnológicos.

Reconhecidamente um município de vocação 
turística, a atual administração municipal deu 
sequência ao trabalho que já era desenvolvido na 
cidade, coordenando ações que potencializam o 

setor e trazendo a infraestrutura necessária 
para que a cidade seja um dos pontos mais 
visitados da Região.

Exemplo disso é o evento Cidade Natal, retomado 
em 2022 e que gera movimento de mais de 500 mil 
pessoas em um mês. Este intenso fluxo de pessoas 
faz com que novos postos de trabalho sejam 
criados, beneficiando a população. 

Guararema também se encontra em pleno 
desenvolvimento no seu setor industrial, 
especialmente na Zona Norte. Resultado 
disso são as mais de 2.290 oportunidades de 
emprego geradas.

Os setores da agricultura, serviços e comércio, 
grandes motores da economia brasileira, também 
possuem representatividade na nossa cidade, sendo 
responsáveis por mais de 4,3 mil empregos. 

Guararema
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Guararema vive a expansão de infraestrutura, com 
grandes desafios que aos poucos são 
vencidos para que sejam entregues melhorias 
para a população. A vocação turística está 
consolidada e desenvolvida para ofertar 
oportunidades aos moradores e boas 
experiências aos visitantes. Outros setores 
estão em crescimento, amparados por 
políticas públicas sérias. 
Estamos construindo um caminho de 
desenvolvimento sustentável e de 
oportunidades para todos.

PREFEITO 
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE, O ZÉ

Guararema

Ainda no setor agrícola, o município soube aproveitar 
o conhecimento adquirido no cultivo de flores, em 
especial as orquídeas, para tornar esse segmento 
um dos pilares de sua produção no campo, levando o 
nome de Guararema para todo Brasil.

Seja por suas belezas naturais ou suas gestões que 
resultaram em benefícios concretos para a população, 
nossa Guararema vem se tornando cada vez mais 
conhecida, trazendo orgulho aqueles que aqui 
nasceram ou que escolheram essa linda cidade 
como sua casa. 

POPULAÇÃO:
30.465 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021
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POSIÇÃO ESTRATÉGICA COLOCA 

GUARULHOS NO CENTRO DO 

DESENVOLVIMENTO 

Guarulhos, com 1, 4 milhão de habitantes, é a maior cidade 
não capital do País e a segunda maior do Estado de São 
Paulo, só perdendo para a sua capital. Seu Produto Interno 
Bruto (PIB) de R$ 65,2 bilhões supera oito estados da 
nação: Acre, Alagoas, Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins nos posicionando como a 11ª 
maior economia municipal do Brasil e a segunda maior 
economia do Estado de São Paulo.

Uma das principais características econômicas 
da cidade é a diversificação. A independência de 
um segmento econômico específico faz com que 
a economia guarulhense evolua constantemente e 
sem sobressaltos.

Um dos principais vetores do desenvolvimento 
econômico do município é a sua logística 

privilegiada. Rodovias importantes do país: Ayrton 
Senna, Presidente Dutra e Fernão Dias atravessam 
o seu território e ligam São Paulo, o principal centro 
consumidor da América Latina, ao Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte.

Concluindo o segmento logístico, temos também 
o Aeroporto Internacional de Guarulhos, cujo 
movimento no período pré-pandemia se aproximava 
de 40 milhões de passageiros por ano.

É importante destacar também que o município 
possui hoje um ecossistema de tecnologia e 
inovação com aproximadamente 15 instituições de 
ensino superior. O crescimento e a consolidação 
desse bioma de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
somado à diversidade econômica, se mostram um 
fator relevante para a atração de empresas de base 
tecnológica e inovadoras.

A atração de importantes companhias favorecem 
um mercado de trabalho robusto. Números 

Guarulhos
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Guarulhos é uma cidade que 
encontra algumas de suas principais 
forças na diversidade econômica 
e no potencial logístico. Nosso 
mercado de trabalho é qualificado e 
a presença de importantes empresas 
no município, junto com nosso 
trabalho para desburocratizar e 
modernizar processos, fez com que 
estivéssemos prontos para retomar o 
forte crescimento após o pior período 
da pandemia.

PREFEITO 
GUSTAVO HENRIC COSTA, O GUTI

Guarulhos

divulgados pelos Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados de 2021 e do primeiro semestre de 
2022 devem superar 350 mil postos, demonstrando 
a pujança econômica da cidade e a superação do 
período pandêmico.

Esse potencial logístico associado a uma economia 
diversificada, além da proximidade (96 km) com 
o Porto de Santos, induz uma forte vocação ao 
comércio internacional.

Em 2021, em plena pandemia, nossa corrente de 
comércio somou US$ 3,75 bilhões, dos quais US$ 1,34 
bilhão na exportação e US$ 2, 41 bilhões na importação. 

forte crescimento após o pior período 

POPULAÇÃO:
1.404.694 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021
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ITAQUAQUECETUBA É A 

CIDADE DAS OPORTUNIDADES  

Responsável por abrigar um dos maiores polos 
industriais do Alto Tietê, Itaquaquecetuba se 
destaca pela diversidade de sua produção e pela 
economia mista. A localização estratégica e as 
ações que buscam fomentar o desenvolvimento 
econômico, chamam a atenção de investimentos e 
transformam a cidade em um endereço disputado. 

Para se ter uma dimensão da potencialidade de 
Itaquaquecetuba, o município possui atualmente, 
mais de 1,2 mil indústrias, espalhadas por vários 
pontos, principalmente no Parque Industrial. São cerca 
de 6,5 mil comércios - segmento que ganhou ainda 
mais força com a chegada de novos supermercados, 
redes atacadistas e centros de compras - e 
aproximadamente 10,5 mil prestadores de serviços. 

A cidade busca, ainda, incentivar o 
empreendedorismo, especialmente, neste período 
de pós-pandemia. Hoje, existem pelo menos 25 mil 
Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos.

Com foco no auxílio e na atração de novas empresas 
para a cidade, Itaquaquecetuba conta com uma 
unidade municipal do Via Rápida Empresa. O serviço, 
que desburocratiza a abertura de negócios, viabiliza 
que o estabelecimento seja instalado em cerca 

Itaquaquecetuba
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Nossa meta é criar diretrizes 
para políticas públicas que 
coloquem a população num 
contexto social e econômico mais 
favorável. Queremos aprimorar 
as estratégias para fomento 
das atividades econômicas e o 
estímulo às potencialidades a 
serem exploradas, atraindo novas 
empresas e impulsionando as já 
estabelecidas.

PREFEITO 
EDUARDO BOIGUES

Itaquaquecetuba

um Porto Seco - de iniciativa privada -  para carga 
e descarga que facilita o transporte de materiais, 
principalmente até Santos.

Há previsão que a cidade seja beneficiada pelo 
Ferroanel Norte que contará com 53 quilômetros de 
extensão, interligando as estações de Manoel Feio 
(Itaquaquecetuba) e Perus (São Paulo), em área contígua 
ao traçado do Rodoanel. Ele será usado exclusivamente 
para transporte de cargas, o que colocará o município em 
destaque como ponto estratégico logístico também no 
transporte por linhas férreas.

POPULAÇÃO:
379.082 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021

de um dia e 11 horas. Essa é apenas uma das 
medidas que o município desenvolve para criar um 
ecossistema empresarial eficiente.

A logística é mais uma área de destaque de 
Itaquaquecetuba. Divisa com Suzano, Poá, 
Arujá, Mogi das Cruzes, Guarulhos e São Paulo, a 
cidade conta ainda com a facilidade de acesso a 
importantes rodovias paulistas como Ayrton Senna, 
Rodoanel e Dutra. O município abriga também, 
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MOGI DAS CRUZES: UMA CIDADE 

PREPARADA PARA O FUTURO

Mogi das Cruzes reúne os requisitos para receber 
empresas e ajudar no desenvolvimento de negócios. 
Tem localização privilegiada, entre as duas 
principais capitais do Brasil, com fácil acesso ao 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, aos portos 
de Santos e São Sebastião e a algumas das 
principais rodovias do país, como a Ayrton Senna e a 
Presidente Dutra.

Com mais de 450 mil habitantes, o município é um 
polo de conhecimento, com Ensino Superior forte 
que oferece mão de obra qualificada para os mais 
diversos setores. Também é um importante centro 
de comércio e serviços dentro de uma região com 
mais de três milhões de habitantes.

O parque industrial é diversificado, passando por 
setores como farmacêutico, de produtos automotivos 

e de máquinas agrícolas. Mogi possui a maior área 
disponível para expansão industrial da Região 
Metropolitana de São Paulo, o Distrito Industrial do 
Taboão, com 11 milhões de metros quadrados vagos. 
O setor agrícola é referência nacional, com destaque 
no ‘Cinturão Verde’ do Estado de São Paulo e na 
produção de caqui, nêspera, cogumelos e flores.

O alto estoque de empregos no município - com 
geração de quase cinco mil vagas no primeiro 

Mogi das Cruzes



CADERNO DE NEGÓCIOS |  Edição  2022|  65  | 

Mogi das Cruzes é uma cidade pronta para 
o futuro, para receber novos investimentos 
e ser parceira no crescimento de sua 
empresa e seu negócio.

PREFEITO 
CAIO CUNHA

Mogi das Cruzes

que promoveu o Mogi Tech Gov Experience, o 
primeiro Programa de Incubação de Startups voltado 
a GovTechs e Cidades Inteligentes de iniciativa 
municipal. Com isso, foram desenvolvidas ideias 
inovadoras que poderão ter reflexo direto na vida 
da população. Esta ação foi reconhecida com o 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022 na 
Categoria Inovação e Sustentabilidade.

POPULAÇÃO:
455.587 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

AGRICULTURA, COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS

IBGE 2021

semestre de 2022 - demonstra que as ações de 
capacitação profissional promovidas em parceria 
com órgãos como o Sebrae e a iniciativa privada, 
têm um índice superior de aproveitamento, já que 
são direcionadas às necessidades do mercado local.

A Prefeitura também investe para transformar a 
cidade em um grande polo de inovação tecnológica. 
O município conta com o Polo Digital, espaço para 
o desenvolvimento de novas ideias e tecnologias, 
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POÁ BUSCA AMPLIAR ÁREAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

O município de Poá possui uma excelente 
infraestrutura e está muito bem localizado no 
Estado de São Paulo, oferecendo fácil 
deslocamento e ótima qualidade de vida aos 
cerca de 120 mil habitantes. Com uma extensão 
territorial de aproximadamente 17 quilômetros 
quadrados, a administração municipal trabalha 
para readequar o Plano Diretor com o objetivo de 
promover mais desenvolvimento nas áreas de 
indústria e comércio. 

A localização do município é considerada 
privilegiada, pois está a cerca de 50 quilômetros 
do Marco Zero da cidade de São Paulo e, 
aproximadamente, 30 km do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, além de contar com duas linhas 

férreas da Companhia Paulista
 de Trens Metropolitanos (CPTM) - linhas 11 
e 12 -, além dos acessos à rodovia Ayrton 
Senna e ao Rodoanel Mário Covas. 

Em virtude dos problemas econômicos 
enfrentados em 2021, motivados pela queda 
da arrecadação do município e pela pandemia 
da Covid-19, que causou muitos danos ao setor 
privado, a atual Gestão tem trabalhado para 
reequilibrar a saúde financeira da cidade e, 
para isto, uma das prioridades é o aumento da 
arrecadação municipal.

Desta forma, a administração municipal 
adotou diversas medidas e ações objetivando o 
crescimento econômico por meio das 
empresas e comércios da cidade, dando suporte 
e conhecimento para que empresários e 
comerciantes possam retomar os investimentos 
que foram afetados durante a pandemia e, 

Poá
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Temos adotado medidas para que o 
setor privado retome os investimentos 
paralisados por conta da pandemia. Através 
da parceria com o Sebrae, por exemplo, 
ofertamos cursos e palestras para que os 
empresários tenham condições de trilhar o 
caminho do desenvolvimento. Além disso, 
a administração municipal também está se 
empenhando na revisão do Plano Diretor 
da cidade com a finalidade de promover 
a criação de novos polos industriais e 
corredores comerciais. 

PREFEITA 
MARCIA BIN

Poá

consequentemente, abrir novas vagas de empregos 
formais no município. 

Desde o início do ano passado até julho de 2022, 
já foram criados 22.312 empregos formais, sendo o 
setor de serviços o principal responsável por este 
número, em virtude das 13.761 contratações com 
registro em carteira, seguido pelos setores da indústria 
com 3.627 novas vagas e o comércio com 3. 497 
admissões, de acordo com os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged).  

a criação de novos polos industriais e 

POPULAÇÃO:
119.221 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021
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SALESÓPOLIS SE DESTACA 

PELO POTENCIAL TURÍSTICO

Com mata preservada e incrustada na Serra do Mar, 
Salesópolis é o berço do rio mais importante de São 
Paulo: o Tietê. Com cachoeiras, prédios históricos 
e represas, o turismo é um dos principais atrativos 
da cidade, que ostenta o título de Estância Turística 
desde 2001.

Salesópolis tem uma população de mais de 17 
mil habitantes e um território de cerca de 424 
quilômetros quadrados. Um terço desta área é 
destinado ao cultivo de eucalipto, cultura que foi 
introduzida no final da década de 1960 e se tornou 
a principal geradora de renda. A segunda porção 
é formada pela Reserva Florestal da Serra do Mar 
e a última parcela foi tomada pelas águas das 
barragens Ponte Nova, Ribeirão do Campo e
rio Paraitinga, transformando a cidade em uma das 
principais produtoras de água do Estado.

Com 98% de seu território em área de proteção 
ambiental, Salesópolis fica impedida de receber 
indústrias poluentes, o que torna o desenvolvimento 
turístico um dos principais investimentos da cidade. 
Hoje, a silvicultura - cultivo de eucalipto - é a maior 
atividade econômica, além dos setores de comércio, 
serviços e agricultura. 

Os atrativos da antiga São José do Paraitinga vão 
além das belezas naturais, o turismo religioso tem 
se consolidado a partir do Santuário de São José, 
que especialmente na primeira quinta-feira do mês, 
atrai milhares de pessoas para a procissão do 
Santíssimo Sacramento, devoção que teve início no 
começo do século XX. É na data que ocorre a secular 
feira de Salesópolis.

Além da igreja matriz, formam o cartão postal da 
cidade o Parque Pinheirinho, o Museu da Energia da 
Usina Parque, o Mercado Municipal, bem como os 
casarões do Café e Senzala, construção que servia 

Salesópolis
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Salesópolis tem um grande potencial 
agrícola e turístico. Estes setores 
são os maiores propulsores da 
nossa economia, que conta com 
grandes possibilidades de avanços e 
investimentos, com atenção para o 
desenvolvimento sustentável. 

PREFEITO 
VANDERLON GOMES

Salesópolis

POPULAÇÃO:
17.363 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E AGRICULTURA

IBGE 2021

de ponto de descanso para quem seguia para o 
Litoral pela Rota do Sal.

O turismo de aventura, explorado por meio de trilhas, 
rios e montanhas, é outro destaque da cidade, 
assim como o ecoturismo e o turismo pedagógico 
realizado, principalmente, no Parque Estadual da 
Nascente, além da observação de pássaros que vem 
ganhando cada vez mais espaço.
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SANTA BRANCA CHAMA ATENÇÃO 

PELA NATUREZA E HISTÓRIA 

Tendo o rio Paraíba do Sul como um dos seus 
atrativos, Santa Branca, cidade com pouco mais 
de 14 mil habitantes, preserva o ar de interior e 
desponta em sua vocação turística. Escolhida como 
Município de Interesse Turístico em 2017, a cidade 
do Vale do Paraíba guarda diversas belezas naturais 
e atrações para os visitantes.

Localizada às margens da rodovia Carvalho Pinto 
e próxima da Via Dutra, a cidade conta com um 
território de 272 quilômetros quadrados que abriga a 
área urbana formada por pequenos bairros e a zona 
rural, que ainda preserva antigas fazendas.

O município histórico, que tem o título de Cidade 
Presépio - por causa de seu povo acolhedor, suas 
ladeiras e montanhas, que lembram os antigos 

presépios napolitanos - conserva parte de sua 
arquitetura original. Entre os casarões da época do 
Império se destacam a Igreja da Matriz, Igreja do 
Rosário e Edifício Ajudante Braga, além de outras 
construções que ainda hoje são usadas como 
residências.

O turismo, impulsionado pelas belezas do rio Paraíba 
do Sul e pela represa de Santa Branca, atrai cada 
dia mais visitantes vindos das cidades do Alto Tietê 
e Vale do Paraíba. A economia da cidade é formada 
também pelas atividades do comércio, serviços, 
agricultura, indústria e silvicultura. 

Entre as atrações de Santa Branca se destaca a 
Toca do Leitão, que fica às margens da represa da 
cidade e oferece uma ampla área de lazer. Em 15 
mil metros quadrados de extensão, o local reserva 
espaço para pesca e prática de esportes aquáticos, 
além de passeios de barco, onde é possível admirar 
pequenas ilhas que abrigam animais silvestres.

Santa Branca
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Santa Branca preserva suas tradições 
e origens, além de contar com diversos 
recursos naturais, o que tem contribuído 
cada vez mais para o desenvolvimento 
do turismo como atividade essencial 
para o fomento da economia local.

PREFEITO 
ADRIANO LEVORIN

Santa Branca

POPULAÇÃO:
14.925 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021

A cidade, que leva o nome em homenagem à santa 
homônima, conta também com cachoeiras, como 
a do Putim, trilhas nas matas e passeios. Já o 
calendário de eventos do município é uma atração 
à parte. O Carnaval de rua, a Feira Agroartesanal 
(FASBRA), Festa Junina, Festa do Divino, Festa da 
Padroeira e a Folia de Reis, são apenas algumas das 
festas populares e religiosas mais tradicionais.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

E TURISMO CONDUZEM SANTA 

ISABEL PARA O FUTURO

Santa Isabel possui grandes atrativos econômicos 
nas áreas de turismo, comércio e indústria, em uma 
localização privilegiada - às margens da Rodovia 
Presidente Dutra, a poucos minutos da Capital e 
dos principais aeroportos de São Paulo. O município 
possui o “Invest Santa Isabel”, lei de incentivo fiscal 
que oferece diversos benefícios, tornando a cidade 
mais competitiva para atrair investidores.

Através da modernização e centralização dos 
serviços na Casa do Empreendedor, foi possível 
alcançar os melhores índices de agilidade no 
processo de abertura de empresas do Alto Tietê. 
A desburocratização nos procedimentos e a 
orientação técnica dos profissionais são os grandes 
diferenciais da cidade.

Em 2022, a média de abertura de novas empresas 
registrou um crescimento de 16,24% em comparação 
com o primeiro semestre de 2021. Já na modalidade 
Microempreendedor Individual (MEI), a taxa de 
crescimento foi de 21,3%, considerando o mesmo período.

A qualificação profissional é uma das prioridades 
do município. Entre janeiro de 2021 e agosto de 
2022, foram realizados 113 cursos de capacitação 
em áreas distintas como Gastronomia, Gestão de 
Empresas, Estética, Agronegócio e Tecnologia. Mais 
de mil munícipes foram beneficiados com os cursos 
oferecidos em parceria com institutos educacionais de 
referência, como Senar, Sebrae, Centro Paula Souza, 
Senac, Senai, Via Rápida e Etec Santa Isabel.

As paisagens naturais deslumbrantes, bem como 
a riqueza cultural e histórica, são as combinações 
perfeitas para o turismo que vem se fortalecendo em 
diversos segmentos como o esportivo, rural, histórico e 
religioso. Assim, a cidade ganha espaço como um dos 
principais destinos turísticos do Estado. 

Santa Isabel
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Nosso foco é trabalhar com resultados. 
Cada pessoa que abre uma empresa realiza 
o seu sonho e gera novas oportunidades 
de emprego. O munícipe que tem acesso 
a cursos gratuitos de qualificação, é um 
profissional pronto para o mercado de 
trabalho. Em Santa Isabel, oferecemos 
suporte tanto para as empresas, quanto 
aos colaboradores que desejam crescer, 
pois assim promovemos o equilíbrio, 
que está nos levando cada dia mais ao 
progresso econômico.

PREFEITO 
CARLOS CHINCHILLA

Santa Isabel

que está nos levando cada dia mais ao 

POPULAÇÃO:
58.529 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021

O grande número de cachoeiras margeadas pelo 
reservatório do Jaguari, além do Parque Estadual do 
Itaberaba, são atrativos que viabilizam o ecoturismo. 
Outra área que cresce é pesca esportiva, já que o 
município possui mais de 22 pesqueiros. Sem contar 
hípicas e sítios especializados em eventos. Pensando 
nisso, foi criado o Guia Turístico Virtual, ferramenta que 
orienta visitantes e moradores.

Com tantas atrações, a procura de empreendedores 
para a instalação de rede hoteleira, estabelecimentos 
gastronômicos, esportes náuticos e radicais tem se 
tornado cada vez mais frequente.
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SUZANO É DESTAQUE NO 

AVANÇO DE SETORES 

PRODUTIVOS NO ESTADO  

A cidade de Suzano é sinônimo de desenvolvimento. 
O município conta com uma localização estratégica, 
tendo 206 quilômetros quadrados e pouco mais 
de 300 mil habitantes na Região Metropolitana de 
São Paulo. O território apresenta fácil acesso às 
principais rodovias, portos e aeroportos do Estado, 
com especial destaque para a Companhia Regional 
de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros 
(Cragea), estabelecida no distrito de Palmeiras, que 
garante maior agilidade e previsibilidade ao fluxo de 
comércio exterior.

Tal localização privilegiada beneficia o 
desenvolvimento do parque industrial e a gama 
comercial da cidade, apresentando ainda o 
impulsionamento da geração de emprego nos 
últimos anos e colocando Suzano no topo do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) no Alto Tietê, uma vez que o município 
detém pelo menos 60% das vagas abertas no 
mercado de trabalho entre 2017 e 2020, e segue em 
crescimento. A cidade conta com cerca de seis mil 
empreendimentos em funcionamento, além de mais 
de 400 indústrias, cenário que coloca o município 
em posição de evidência no Estado.

Nesta toada, em pouco mais de 70 anos de história, 
o município apresenta crescente interesse turístico 
nas áreas de negócios, lazer e festas tradicionais. 
Outro ponto de destaque é o artesanato suzanense 
e a produção agrícola da cidade, que também 
compõe o chamado ‘Cinturão Verde’ de São Paulo, 
responsável por parte do abastecimento do Estado 
e por abrigar ainda importantes circuitos do 
ecoturismo, como o percurso ciclístico ‘Rota da 
Madeira’ e o roteiro de turismo ecológico ‘Circuito 
das Nascentes’, baseado no trajeto do Rio Tietê com 
ampla rede de hotéis-fazenda, pousadas, parques, 
haras, pesqueiros e restaurantes.

Suzano
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Suzano tem vocação nata para o 
empreendedorismo e conta com trabalhadores 
de garra. A força da nossa indústria, comércio 
e demais setores produtivos se deve à 
dedicação dos milhares de trabalhadores 
suzanenses e de todos aqueles que vieram 
para cá em busca de uma terra de 
oportunidades e aqui construíram uma 
história de sucesso. Agradeço todos os 
comerciantes, empresários e empreendedores 
que acreditam no município e fazem 
parte do nosso orgulho em ser 
suzanense.

PREFEITO 
RODRIGO ASHIUCHI

Suzano

que acreditam no município e fazem 

POPULAÇÃO:
303.397 habitantes

PRINCIPAIS SEGMENTOS 
ECONÔMICOS: 

DESTAQUES:

SERVIÇOS, COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA 

IBGE 2021

Suzano tem vocação nata para o 
empreendedorismo e conta com trabalhadores 
de garra. A força da nossa indústria, comércio 
e demais setores produtivos se deve à 
dedicação dos milhares de trabalhadores 
suzanenses e de todos aqueles que vieram 
para cá em busca de uma terra de 
oportunidades e aqui construíram uma 
história de sucesso. Agradeço todos os 
comerciantes, empresários e empreendedores 
que acreditam no município e fazem 
parte do nosso orgulho em ser 
suzanense.

PREFEITO 
RODRIGO ASHIUCHI
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Comentários

O comércio e serviços são 
essenciais para a economia 
regional, pois criam milhares de 
empregos e renda, estimulam 
a ampla rede de fornecedores 
e cumprem importante papel 
social pagando tributos. As 
expectativas para os próximos 
anos são positivas, com sinais 
de recuperação econômica 
e otimismo por parte dos 
empresários, o que acarreta mais 
investimentos e desenvolvimento. 
O valor deste material do 
CONDEMAT é inestimável ao 
retratar o potencial do Alto Tietê 
e alcançar investidores, um dos 
objetivos prioritários 
do Sincomércio.

Valterli Martinez,
Presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista 
de Mogi e Região 
(Sincomércio)

O Alto Tietê concentra um dos 
maiores polos fabris de todo 
Estado. A indústria da Região é 
conhecida pela sua diversidade 
e força, além disso, contamos 
com uma localização estratégica 
que possibilita o escoamento 
da produção pelas principais 
rodovias estaduais, linha férrea 
de carga, aeroporto e portos. 
Prevemos que em um curto prazo 
as cidades recebam ainda mais 
fábricas, especialmente na área 
do Taboão, que cresce cada dia 
mais. Esta revista do CONDEMAT 
desperta o interesse para nosso 
mercado.

José Francisco Caseiro,
Diretor Titular do 
Centro das 
Indústrias do 
Estado de São Paulo 
(Ciesp) Alto Tietê

O CONDEMAT é um importante 
protagonista do desenvolvimento 
regional, articulando a 
implementação de ações, 
programas e projetos, sendo 
agente de união e convergência 
para resultados nos municípios 
consorciados e o Caderno de 
Negócios é uma prova concreta. A 
parceria com a regional do Sebrae 
Alto Tietê tem sido muito frutífera, 
porque juntos trabalhamos para 
o surgimento e sustentabilidade 
de negócios, fortalecimento 
das cadeias produtivas e das 
vocações regionais que promovem 
a expansão e suporte da economia 
regional.

Gilvanda Figueirôa, 
Gerente do Escritório 
Regional do Serviço 
Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) 
Alto Tietê

A Região é responsável por boa 
parte das hortaliças consumidas 
em São Paulo e na Região 
Metropolitana. Isso sem contar as 
frutas, flores, mel e cogumelo. Além 
de gerar renda para propriedades 
rurais de todos os portes, o 
setor ajuda na preservação dos 
mananciais. Já a influência da 
colônia japonesa é refletida na 
organização rural, hoje são sete 
Cooperativas de Produtores Rurais. 
Sabemos que o setor tem muito 
o que avançar no caminho de uma 
agricultura ainda mais sustentável 
e esta ação do CONDEMAT dá 
relevância ao setor que é pujante 
social e economicamente.

David Rodrigues,
Diretor Técnico da 
Coordenadoria de 
Assistência Técnica 
Integral (CATI) 
Regional Mogi 
das Cruzes

O comércio do Alto Tietê tem 
características que o tornam 
único. Somos conhecidos pela 
tradição e qualidade, temos 
cidades que são polos comerciais 
e ajudam no desenvolvimento dos 
municípios vizinhos. Nos últimos 
anos, vivenciamos a chegada de 
novos estabelecimentos atraídos 
por uma população disposta a 
consumir. Todos estes aspectos nos 
consolidam como importante núcleo 
para o Estado. Esta iniciativa do 
CONDEMAT é um cartão de visitas 
para quem busca novos mercados e 
encontra em nossa Região um solo 
fértil para crescer.

Francisco Quintino,
Vice-presidente da 
Federação das 
Associações Comerciais 
do Estado de São 
Paulo – Facesp/
Região Alto Tietê

Nós, da EDP, temos muito orgulho 
de fazer parte do crescimento 
econômico da Região, levando 
energia elétrica para mais de 
um milhão de clientes. Somos 
guiados pelos investimentos na 
crescente qualidade do nosso 
serviço, na segurança das 
pessoas, na sustentabilidade e 
na tecnologia, que nos permitem 
avançar para um futuro ainda 
mais eficiente, produtivo e eficaz. 
Entre 2020 e 2022 investimos 
R$ 835 milhões em melhorias 
para as cidades do Alto Tietê. Um 
exemplo é o Complexo Guarulhos, 
com R$ 53 milhões destinados à 
construção de linha subterrânea 
de alta tensão.

Cristiane da 
Costa Fernandes, 
Diretora de 
Distribuição 
da EDP
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A indústria tem papel relevante 
no PIB da Região. Na área, 
25% dos empregos vêm do 
setor. O salário médio é o mais 
alto. Representamos 35% da 
arrecadação fiscal, promovemos 
qualificação profissional, 
investimos em pesquisa, em 
tecnologia e, ainda assumimos 
diversas responsabilidades 
sociais. Mesmo neste momento 
delicado no mundo - pós-crise 
sanitária, falta de insumos, uma 
guerra e mudança de governos 
- vemos o futuro com otimismo. 
A indústria, junto com a força do 
CONDEMAT, discutirá saídas que 
manterão nossa Região pujante.

Maurício Colin,
Diretor Titular do 
Centro das 
Indústrias do 
Estado de São 
Paulo (Ciesp) 
Guarulhos

A regional do Sebrae em Guarulhos 
reúne nove municípios e três 
do Alto Tietê: Guarulhos, Arujá 
e Santa Isabel. Neles são 
encontrados diferentes perfis de 
população, empresas, vocações 
regionais e oportunidades. Para 
o desenvolvimento efetivo é 
indispensável nossa parceria com 
agentes públicos e privados locais, 
especialmente o CONDEMAT, 
legítima entidade de governança 
e representatividade política 
de todo o Alto Tietê. Assim, o 
Sebrae regional de Guarulhos 
estará sempre ao lado dos 
empreendedores colaborando com 
as pequenas empresas da Região.

Sérgio Ricardo 
Gromik, Gerente do 
Escritório Regional do 
Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(Sebrae) Guarulhos

A Região apresenta boas 
oportunidades de investimentos 
dada a posição privilegiada, 
além da diversidade de vocações 
econômicas e uma integração 
política econômica das cidades 
que compõem o CONDEMAT 
e deve ser considerada por 
empresários para decisões 
de novos investimentos. 
Fundamental ter políticas 
públicas que atraiam novas 
empresas, gerem mais empregos 
nas indústrias e no setor de 
tecnologia, vetor importante 
para projetar o crescimento 
da Região, a qual possui uma 
logística favorável e mão de obra 
qualificada para diversos 
setores.

Marcus Campos, 
CEO da CMP, empresa 
associada à Fundação 
Dom Cabral

Os municípios do Alto Tietê 
são caros para o Centro de 
Integração Empresa-Escola - 
CIEE, pois contribuem ativamente 
para a inserção dos jovens e 
adolescentes no mundo do 
trabalho. Prova disso é que 
atualmente administramos, nos 
municípios da Região, mais de 
cinco mil contratos de estágio 
e aprendizagem. Esse cenário 
favorável para geração de 
oportunidades aos jovens é 
fruto da economia pujante da 
Região, e a projeção é que 
esses indicativos cresçam 
nos próximos meses.

Mônica Vargas,
Superintendente 
Nacional de 
Atendimento e 
Operações do Centro 
de Integração 
Empresa-Escola 
(CIEE)

Chegamos ao Alto Tietê em 2016 
trazendo o cooperativismo de 
crédito para a Região. Atualmente, 
temos oito agências aqui e isso 
é motivo de orgulho para nós. À 
medida que nos consolidamos, 
percebemos o potencial local 
com suas indústrias, comércio, 
agronegócio e, sobretudo, as 
pessoas. Através de um Sistema 
(Sicredi) sólido e seguro com 120 
anos de história, oferecemos uma 
consultoria financeira completa. 
Nosso desafio é consolidar o 
Sicredi no Alto Tietê e mostrar 
o quanto uma cooperativa 
de crédito faz a diferença no 
desenvolvimento econômico e 
social.  

Carina Vargas,
Diretora de 
Negócios do Sicredi 
Progresso 
PR/SP

qualificada para diversos 

Marcus Campos, 
CEO da CMP, empresa 
associada à Fundação 

Mônica Vargas,
Superintendente 
Nacional de 
Atendimento e 
Operações do Centro 
de Integração 
Empresa-Escola 

“A Suzano iniciou a sua trajetória 
há quase 100 anos e leva no seu 
nome o orgulho de pertencer a 
esta Região. Nosso propósito é 
renovar a vida a partir da árvore. 
Um propósito que nos impulsiona, 
nos leva para a frente, nos move 
e nos coloca como parte das 
soluções para os desafios da 
sociedade.
O CONDEMAT faz parte dessa 
história e é por meio desta 
parceria entre a Suzano e o 
consórcio que juntos temos 
trabalhado em soluções em prol 
do desenvolvimento da Região. 
Afinal, só é bom para nós se for 
bom para o mundo.”

Alexandre Lanna,
Gerente Executivo 
Industrial da 
Suzano no 
Alto Tietê
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Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145,
9º andar – sala 901, Centro Cívico, Mogi das Cruzes/SP

(11) 4652-3413

condemat@condemat.sp.gov.br
www.condemat.sp.gov.br




