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ESOCIAL TERÁ MULTAS AUTOMÁTICAS 

NOTÍCIAS

EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO E DO MERCADO IMOBILIÁRIO PRECISAM ADAPTAR 
URGENTEMENTE SUAS ROTINAS AO SISTEMA PARA EVITAR CUSTOS INESPERADOS

A partir de julho deste ano, as empresas do setor 
da construção e do mercado imobiliário também 
estarão obrigadas a incluir suas rotinas de trabalho 
no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 
Sua empresa já está preparada e atenta aos 
prazos para a execução do novo sistema? Tem 
consciência que as multas serão aplicadas auto-
maticamente? Em caso positivo, ótimo. Mas essa 
não é a percepção até o momento. “As empresas 
ainda não perceberam o tamanho das mudanças 
que terão que adotar para o eSocial. Quem ainda 
não está adaptando as rotinas ao novo sistema 
está muito atrasado”, alerta o presidente da 
Comissão de Política de Relações Trabalhistas 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CPRT/CBIC), Fernando Guedes.

“Não vejo mobilização das empresas do Rio de 
Janeiro, apesar de o Sinduscon-Rio fazer cursos 
preparatórios e divulgar o assunto. Elas estão 
focadas na crise, mas esquecem que o eSocial 
é extremamente importante, porque vai impactar 
demais o seu negócio”, menciona a advogada 
do Sinduscon-Rio, Carla Nascimento de Oliveira 
Jesus Soares. 

O eSocial muda a forma de entrega e 
demonstração do cumprimento das exigências 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, impactando 
diretamente nas áreas de Recursos Humanos, Fis-
cal, Contábil e Jurídica. A partir dele, as empresas 
terão menos tempo para a preparação e envio das 
informações ao Fisco. “Hoje, as empresas fazem 

As multas no 
FALTA DE REGISTRO CADASTRO 

DESATUALIZADO
FALTA DE EXAMES

MÉDICOS

OMISSÕES NOS DADOS SOBRE 
ACIDENTES DE TRABALHO
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 O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO

R$ 402,53 a 
R$ 805,06

por empregado, dobra
por reincidência
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R$ 402,54

por empregado

R$ 402,53 a 
R$ 4.025,33

Valor da multa varia entre o limite 
mínimo e o limite máximo de salário de 
contribuição. No caso da reincidência, 

o valor é dobrado

R$ 1.812,87 a 
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sendo determinada de acordo
 com a gravidade da situação

R$ 1.812,87 a 
R$ 181.284,63
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os procedimentos e aguardam a fiscalização. Com 
o eSocial, isso muda totalmente. O próprio sistema 
faz o papel de fiscal. Como as informações já 
estarão disponíveis para a fiscalização, possíveis 
incongruências serão detectadas automaticamente 
e as multas imediatamente emitidas”, aponta 
Fernando Guedes, reforçando a necessidade de 
atenção das empresas do setor da construção e do 
mercado imobiliário para os prazos de adequação 
ao sistema, evitando custos desnecessários. 

MULTAS NO ESOCIAL

As empresas que não cumprirem as exigências 
do eSocial estarão sujeitas às atuais multas, mas 
de forma automática. No caso de a empresa não 
informar a admissão de um trabalhador, por exem-
plo, a multa ficará entre R$ 402,53 e R$ 805,06 
por empregado e pode dobrar de valor em caso 
de reincidência. A multa também pode ser aplicada 
à empresa que não comunicar ao eSocial a con-
tratação de empregado até um dia antes do início 
do trabalho. Lembrando que atualmente essa in-
formação é enviada no Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) que é entregue 
até o dia sete do mês seguinte ao de contratação.

Quem não informar ao eSocial as alterações de 
contrato ou dos dados cadastrais do empregado 
também estará sujeito a multa que vai de R$ 201,27 
a R$ 402,54. E não para por aí. Ainda há multas 
por deixar de comunicar acidentes de trabalho que 
resultem no falecimento do empregado ou não 
comunicar acidentes de trabalho não fatais até o 
primeiro dia útil seguinte ao do acidente; por não 
realizar os exames médicos admissional, periódi-
co, de retorno ao trabalho, de mudança de função 
e demissional do empregado; por não informar 
o empregado sobre os riscos de seu trabalho, e 
por deixar de informar afastamento temporário do 
empregado. 

O novo sistema vai unificar 15 prestações de infor-
mações:

- GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Infor-
mações à Previdência Social);
- Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados para controlar as admissões e 
demissões de empregados sob o regime da CLT);
- RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);

- LRE (Livro de Registro de Empregados);
- CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);
- CD (Comunicação de Dispensa);
- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
- PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
- DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido 
na Fonte);
- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributári-
os Federais);
- QHT (Quadro de Horário de Trabalho);
- MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais);
- GRF (Guia de Recolhimento do FGTS);
- GPS (Guia da Previdência Social),
- Folha de pagamento.

Diante dos desafios do eSocial, o médico do Tra-
balho Gustavo Nicolai, especialista em Segurança 
e Saúde do Sesi Nacional, e que já debateu o tema 
com o setor em palestra realizada pela CPRT/CBIC, 
com a correalização do Senai Nacional, reforça a 
importância das empresas se prepararem, não adi-
ando seus processos de contratação de serviços e 
busca de assessoria e consultoria. “É fundamental 
que as empresas se prepararem com urgência e 
organizem todos os seus processos para a entrada 
em vigor do eSocial”, diz Nicolai. 

Cronograma de Implantação 

             do                                                                

2018
Jan

2018
Jul

2019
Jan

2019
Mar

2018
Set

2018
Mai

2018
Nov

2019
Mai

2018
Jul

2019
Jan

2019
Jul

2019
Jul

2019
Jan

2019
Jan

2018
Mar

Grandes
Empresas*

Demais
Empresas**

Orgãos
Públicos

Cadastro do empregador e tabelas

Dados dos trabalhadores e seus vínculos 
com as empresas (eventos não periódicos)

Folha de pagamento

Substituição do GFIP (Guia de Informação à
Previdência Social) e compensação cruzada

Dados de segurança e saúde do trabalhador

*Empresas com faturamento anual maior que R$ 78 milhões
** Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados

                                                               



www.cbic.org.br 3

EMPRESÁRIOS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO INICIAM 2018 MAIS OTIMISTAS 
RESULTADO DA SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO INDICA EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA O ANO 

Os indicadores de expectativa dos empresários 
da Indústria da Construção e do Mercado Imo-
biliário consolidaram alta em janeiro e apontam 
para um horizonte mais otimista para o setor nos 
próximos meses. É o que indica o resultado da 
Sondagem Indústria da Construção, divulgado 
nesta sexta-feira (26/01) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), com apoio da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O 
indicador de confiança dos empresários reforça 
esse cenário, ao atingir o maior valor desde fe-
vereiro de 2013. Os índices trimestrais também 
indicam melhora das condições financeiras, ao 
mostrar menor insatisfação dos empresários 
quanto à margem de lucro e à situação financeira. 
Entre os principais problemas destacados pelas 
empresas, encontram-se elevada carga tributária, 
demanda interna insuficiente e falta de capital 
de giro. Os indicadores relacionados à atividade 
mostram queda na passagem de novembro para 
dezembro. As frequentes chuvas de dezembro 
têm impacto direto na produção do setor o que 
provoca, em geral, resultados mais negativos 
neste mês. No entanto, a pesquisa revela que a 
queda do nível de atividade e do emprego no final 
de 2017 foi menos intensa do que a observada 
nos últimos anos. “Esse resultado é um sinal de 
que, na percepção dos empresários, o setor está 
reagindo”, destaca o economista da CBIC, Luís 

Fernando Melo Mendes. A sondagem foi realizada 
no período de 3 a 6 de janeiro deste ano, junto a 
528 empresas do setor da construção, sendo 173 
pequenas, 238 médias e 117 grandes.  

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
EM DEZEMBRO DE 2017

Indústria da Construção encerra 2017 com 
queda menor do que em 2016

Os indicadores de nível de atividade e de número 
de empregados alcançaram 44,9 e 43,0 pontos, 
respectivamente, apresentando queda de 1,9 
ponto na passagem de novembro para dezembro. 
Apesar da queda, usual para o mês de dezembro, 
os índices atingiram o maior valor para o mês 
desde 2013 e 2014, respectivamente, indicando 
menor ritmo de queda do nível de atividade e do 
emprego.

Ociosidade aumenta em dezembro 

O indicador de atividade efetivo/usual passou de 
34,5 pontos em novembro para 33,4 pontos em 
dezembro. Valores abaixo de 50 indicam nível de 
atividade abaixo do usual para o mês.

A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) 
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atingiu 58% em dezembro, um ponto percentual 
inferior ao observado em novembro e quatro pon-
tos percentuais abaixo da média histórica para o 
mês. No entanto, a UCO encontra-se dois pontos 
percentuais acima do percentual apresentado em 
dezembro de 2016. 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA INDÚSTRIA 
NO 4º TRIMESTRE DE 2017

Empresários estão menos insatisfeitos com a 
situação financeira da empresa 

Os indicadores de condições financeiras apresen-
taram terceira alta consecutiva. No entanto, ainda 
permanecem abaixo da linha divisória de 50 pon-
tos, apontando para uma redução da insatisfação 
dos empresários quanto à margem de lucro e à 
situação financeira. O índice de satisfação com a 
margem de lucro operacional aumentou de 34,4 
no terceiro trimestre para 37,0 pontos no quarto tri-
mestre. Na mesma base de comparação, o índice 
de satisfação com a situação financeira passou de 
39,1 pontos para 39,9 pontos. 

Melhora do acesso ao crédito das empresas

O indicador de acesso ao crédito apresentou quarta 
alta consecutiva e atingiu no quarto trimestre 30,7 
pontos, 0,9 ponto acima do valor observado no 
terceiro trimestre. A alta indica menor dificuldade 
das empresas em acessar crédito. O indicador 
varia de 0 a 100, valores abaixo de 50 indicam 
dificuldade no acesso ao crédito.

PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO 4º 
TRIMESTRE DE 2017

Elevada carga tributária é o principal proble-
ma da indústria da construção

A elevada carga tributária se manteve em primeira 
posição no ranking de principais problemas en-
frentados pela indústria da construção. O item foi 
assinalado por 37,8% dos empresários no quarto 
trimestre ante 32,3% no terceiro.

Em seguida encontram-se os itens demanda 
interna insuficiente e falta de capital de giro, cujas 
assinalações ficaram praticamente estáveis entre 
o terceiro e quarto trimestres, destacados respec-
tivamente por 29,8% e 27,4% das empresas. 

EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA EM JANEIRO 
DE 2018

Expectativas positivas para o setor da construção

Os indicadores de expectativa cresceram pelo 
segundo mês consecutivo, consolidando-se 
acima da linha divisória que separa expectativa 
de crescimento e de queda. Os indicadores de 
expectativa do nível de atividade e de novos em-
preendimentos e serviços aumentaram 3,2 e 3,8 
pontos, respectivamente, atingindo 56,2 e 55,7 
pontos, em janeiro. Os indicadores de compras 
de insumos e matérias primas e do número de 
empregados cresceram 2,5 e 3,2 pontos, respec-
tivamente, alcançando 55,0 e 54,0 pontos. 

Intenção de investimento cai em janeiro

O índice de intenção de investimento reverteu 
parte da alta observada em dezembro e caiu 
1,7 ponto, atingindo 32,1 pontos em janeiro. Na 
comparação com o mesmo mês de 2017, o índice 
aumentou 4,4 pontos. O índice varia no intervalo 
de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior é a 
intenção de investimento.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO 
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM 
JANEIRO

Confiança dos empresários segue em alta

O índice de confiança do empresário da indústria 
da construção manteve a trajetória de alta 
iniciada em agosto, reforçando a confiança dos 
empresários. O ICEI-Construção passou de 56,7 
pontos, em dezembro de 2017, para 57,2 pontos 
em janeiro de 2018.

A alta é explicada pela melhora do indicador de 
Expectativas, que passou de 60,5 pontos para 
61,4 pontos entre dezembro e janeiro, bem acima 
da linha divisória de 50 pontos que separa pes-
simismo de otimismo. O indicador de Condições 
Atuais permaneceu praticamente estável em 49,1 
pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos, o 
que aponta piora das condições atuais. Ou seja, os 
empresários do setor estão otimistas com relação 
ao futuro, mas ainda não percebem melhora nas 
condições correntes de seus negócios.

Clique aqui para acessar a íntegra da Sondagem 
Indústria da Construção do mês de dezembro.
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https://www.dropbox.com/s/llflvmdjz583e0w/Sondagem_Ind_Const_DEZ_2017_Vfinal.pdf?dl=0


www.cbic.org.br 5

CBIC INICIA ESTUDO TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A 
REVISÃO DA NORMA DE DESEMPENHO

CONSULTAS A ENTIDADES E WORKSHOPS RESULTARÃO EM UM DOCUMENTO 
PROPOSITIVO A SER APRESENTADO NO 90º ENIC, EM MAIO

Em vigor desde 2013, a Norma de Desempenho 
de Edificações (ABNT NBR 15575), da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), completará 
cinco anos de publicação no próximo mês de fe-
vereiro. Durante esse período, a aplicação prática 
em empreendimentos residenciais de todos os 
segmentos de mercado propiciou a identificação de 
pontos de melhoria em alguns requisitos e critérios 
das seis partes do documento, o que garantirá 
maior aperfeiçoamento técnico, precisão de funda-
mentos e segurança jurídica ao setor da construção 
civil imobiliária.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) e o Senai Nacional, com a correalização do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Esta-
do de São Paulo (SindusCon-SP) e do Sindicado da 
Habitação de São Paulo (Secovi-SP), estão inician-
do, em conjunto, um trabalho organizado e coorde-
nado para que, com a maior participação possível 
dos agentes diretamente envolvidos na aplicação 
da Norma, se possa identificar os referidos pontos 
de melhoria. “Queremos levantar as necessidades 
de revisão com uma consulta bastante ampla e or-
ganizada com especialistas, empresas, entidades 

e instituições”, explica Maria Angelica Covelo Silva, 
consultora da CBIC para o projeto.

A revisão pretendida não é irrestrita, mas focada 
em itens que demonstraram requerer aperfeiçoa-
mentos devido às correntes práticas no setor, ao 
estágio tecnológico atual, à presente organização 
de mercado, à disponibilidade de conhecimen-
to técnico e às reais condições de projetos e 
construções.

Dentre várias ações, está prevista consulta às 
entidades que trabalham com a abordagem de 
desempenho, com a aplicação das regras ou com 
serviços/produtos diretamente impactados por 
elas. Um levantamento por escrito já está sendo 
disparado, desde esta semana, às principais insti-
tuições. Além disso, quatro workshops – fechados 
a convidados, mas com transmissão online – serão 
realizados nas cidades de São Paulo e Brasília, 
cada um abordando partes diferentes da Norma. 
“Estamos reunindo um grupo muito seleto de profis-
sionais afeitos ao tema, a partir do qual deverão 
vir propostas coerentes. Queremos construir um 
documento ecleticamente discutido por pessoas 
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de gabarito técnico”, ressalta Dionyzio Klavdianos, 
presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, 
Qualidade e Produtividade (Comat/CBIC).

O resultado de todo esse esforço será apresentado 
e discutido no 90º Encontro Nacional da Indústria da 
Construção (Enic), a ser realizado em Florianópolis 
de 16 a 18 de maio. As contribuições levantadas 
e debatidas serão consolidadas e encaminhadas, 
posteriormente, como sugestão das entidades do 
setor a uma comissão de estudos de revisão da 
Norma de Desempenho – que será criada pela 
ABNT. “Esse documento pretende ser uma con-
tribuição para que a ABNT inicie os trabalhos com 
um levantamento já feito”, comenta Maria Angelica 
Silva. A ação está contida no projeto “Gestão das 
normas técnicas do setor” da Comat, uma iniciativa 
da CBIC e do Senai Nacional.

MELHORIAS IDENTIFICADAS NA ABNT 
NBR 15575

Com uma visão mais clara das implicações do 
atendimento aos requisitos, após cinco anos de 
emprego da Norma de Desempenho, algumas 
necessidades de ajustes pontuais em critérios já 
foram percebidas; bem como a necessidade de 
revisão de definições, maior precisão técnica ou 
clareza nos enunciados em determinados pontos 
do texto. Tudo com o propósito de esclarecer 
melhor as condições de aplicação da ABNT NBR 
15575.

Empresas de projeto, construtoras e especialistas 
já possuem consenso quanto a algumas questões, 
com propostas bem objetivas nas mudanças 
necessárias. Os itens são referentes ao desem-
penho acústico (como a precisão de caracterização 
das classes de ruído de entorno), ao desempenho 
térmico (como condições mais precisas para 
empreendimentos com grandes áreas envidraça-
das nas fachadas), à segurança contra incêndio 
(como a necessidade de harmonização com outras 
normas) e a ajustes pontuais (como a retirada ou 
substituição de normas canceladas e a compatibili-
zação de definições).

SOBRE A NORMA DE DESEMPENHO

A Norma de Desempenho de Edificações (ABNT 
NBR 15575:2013) é um documento de alto nível 
técnico que determina os requisitos mínimos de 
segurança, conforto e resistência para casas e 
edifícios residenciais, com o objetivo de garan-

tir a qualidade das obras. Ela orienta e divide 
responsabilidades entre fabricantes de materiais, 
projetistas, construtores e usuários. Segundo a 
consultora da CBIC, “tem sido uma das normas de 
maior impacto da construção civil, porque vem de 
um trabalho de muitos anos de desenvolvimento 
(foram praticamente 13 anos de elaboração) e 
trouxe conceitos muito novos, em relação ao que 
nós tínhamos até então, para projetar e construir”.

Com essa normalização, foi a primeira vez que 
parâmetros brasileiros passaram a associar a 
qualidade de produtos com os benefícios propor-
cionados ao consumidor, trazendo procedimentos 
claros e transparentes de avaliação do atendimento 
aos objetivos de qualidade. O documento é dividido 
em seis partes – uma com requisitos gerais da obra 
e cinco correspondentes aos sistemas que com-
põem um imóvel: estrutura, pisos, vedações, co-
berturas e instalações (sistemas hidrossanitários).

Como exemplos de aplicação, a ABNT NBR 
15575 estabelece que paredes devem garantir 
proteção acústica, redução específica da tem-
peratura exterior e suportar impactos de determi-
nada força. Já coberturas devem resistir ao fogo 
por determinado período de tempo; e tubulações 
que não estiverem escondidas devem suportar 
até cinco vezes seu próprio peso. Na época de 
seu lançamento, a CBIC destacou que a Norma 
serviria como impulso à inovação na indústria da 
construção, já que as regras dizem respeito ao 
resultado final e não às tecnologias empregadas. 
Klavdianos concorda que o setor avançou nos 
últimos anos: “A partir do momento em que o 
construtor é desafiado a apresentar resultados, 
ou seja, ter sua obra dentro de determinados 
parâmetros, ele precisa investir em tecnologia 
e desenvolvimento. Com isso, novos sistemas 
construtivos aparecem para oferecer serviços e 
soluções”.

Dionyzio Klavdianos, presidente da Comat/CBIC

PH Freitas/CBIC
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AGENDA DE WORKSHOPS

Workshop 1 – Subsídios para a revisão da ABNT NBR 15575 quanto aos 
requisitos de segurança contra incêndio

22 de fevereiro de 2018 (quinta-feira) – das 8h30 às 13h – SindusCon-SP, São Paulo.

Workshop 2 – Subsídios para a revisão da ABNT NBR 15575 quanto aos 
requisitos de desempenho térmico e lumínico

16 de março de 2018 (sexta-feira) – das 8h30 às 13h – Sede da CBIC, Brasília.

Workshop 3 – Subsídios para a revisão da ABNT NBR 15575 quanto aos 
requisitos de desempenho acústico de sistemas de vedações verticais internas e externas

5 de abril de 2018 (quinta-feira) – das 8h30 às 13h – SindusCon-SP, São Paulo.

Workshop 4 – Subsídios para a revisão dos requisitos de desempenho 
acústico de sistemas de pisos

19 de abril de 2018 (quinta-feira) – das 8h30 às 13h – SindusCon-SP, São Paulo.

Os eventos terão número limitado de convidados presenciais. No entanto, deverá ser disponibilizada transmissão 
pela página da CBIC no Facebook. Os workshops são uma correalização do Senai Nacional.

PUBLICAÇÕES DA CBIC SOBRE A NBR 15575
Desde a publicação da Norma de Desempenho, em 19 de fevereiro de 2013, a CBIC 

e o Senai Nacional lançaram seis publicações sobre o tema, disponíveis a seguir:

7

http://cbic.org.br/migracao/sites/default/files/Guia_de_Esquadrias_para_Edificacoes.pdf
http://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Analise_dos_Criterios_de_Atendimento_A_Norma_de_Desempenho_ABNT_NBR_15_575_2017.pdf
http://cbic.org.br/migracao/sites/default/files/Panorama.pdf
http://cbic.org.br/migracao/sites/default/files/Guia_de_Elaboraccao_de_Manuais.pdf
http://cbic.org.br/migracao/sites/default/files/CBIC_Duvidas_sobre_a_Norma_de_Desempenhompenho.pdf
http://cbic.org.br/migracao/sites/default/files/Guia_norma_Desempenho_v2.pdf
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EXPEDIENTE:
Presidente da CBIC: José Carlos Martins
Equipe de Comunicação:
Doca de Oliveira – coordenacao.comunicacao@cbic.org.br
Ana Rita de Holanda – jornalista@cbic.org.br
Sandra Bezerra – comunica@cbic.org.br
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Diagramação: Paulo Henrique Freitas de Paula
Telefone: (61) 3327-1013

AGENDA

22 de fevereiro
EVENTO REGIONAL DA CAMPANHA NACIONAL DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CANPAT CONSTRUÇÃO 
2017/2018) E REFORMA TRABALHISTA

Local: Fortaleza-CE

01 de fevereiro
EVENTO REGIONAL DA CAMPANHA NACIONAL DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CANPAT CONSTRUÇÃO 
2017/2018) E REFORMA TRABALHISTA

Local: Belém - PA

30 de janeiro
REUNIÃO DA CPRT

Horário: 10h30 às 16h
Local: Auditório da CBIC - Brasília-DF

16 a 18 de maio
90º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

DA CONSTRUÇÃO – 
Local: Centro de Eventos Governador Luiz 
Henrique da Silveira – Florianópolis – SC

Construção Civil - saldo na geração de vagas com carteira assinada
(Saldo = admitidos - desligados)

Nível geográfico Dezembro/2017 Acumulado jan-dez/17

Total Brasil -52.157 -103.968
Regiões
Norte -4.741 -6.542
Nordeste -9.058 -20.706
Sudeste -21.489 -62.986
Sul -9.668 -11.042
Centro Oeste -7.201 -2.692

Regiões Metropolitanas -18.687 -52.380
Belém -878 1.501
Fortaleza -707 -2.182
Recife -510 -3.537
Salvador -1.852 -4.998
Belo Horizonte -3.580 -3.145
Rio de Janeiro -2.374 -10.215
São Paulo -5.784 -24.964
Curitiba -1.567 -3.947
Porto Alegre -1.435 -893

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)/ Ministério do Trabalho.   
Obs.: Dados acumulados de janeiro a novembro e também o acumulado em 12 meses: série com ajustes.   


