
  

BOLETIM NOVEMBRO/2020 

ECONOMIA FEIRENSE GERA MAIS DE MIL NOVOS POSTOS DE TRABALHO 

PELO TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO  

De acordo com as informações levantadas no Novo Caged, o saldo de emprego em 

Feira de Santana no mês de novembro foi de 1.097, resultado de 3.098 admissões e 

2.001 desligamentos. A despeito desse resultado positivo, o quinto consecutivo, houve 

pequena retração no saldo emprego celetista, que foi 7,4% inferior ao saldo gerado no 

mês de outubro. No acumulado do ano de 2020, registra-se um saldo negativo de 

apenas 275 postos de trabalho, decorrentes de 28.879 admissões e 29.154 

desligamentos (dados com ajuste).  

Gráfico 1 - Saldo de emprego formal em Feira de Santana (com ajuste)  

 
                 Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
 

O estoque de emprego formal no mês de novembro, que é a quantidade total de 

vínculos celetistas ativos no momento, contabilizou 111.483 vínculos (Gráfico 2), o que 

representa uma variação de 0,99% em relação ao estoque do mês anterior (Gráfico 3). 

Este número representa cerca de 6,37% do estoque de emprego da Bahia. 
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Gráfico 2 - Estoque de emprego formal em Feira de Santana (com ajuste)  

 
                  Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
 

Gráfico 3 - Variação do emprego formal em Feira de Santana (com ajuste) 

 
                Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

No comparativo mês a mês é possível observar que os meses de março e abril 

permanecem como os meses mais afetados (negativamente) pela pandemia da Covid-

19. Somente nestes dois meses foram 4.021 postos de trabalho formais destruídos no 

município. A recuperação começou em julho, mas somente em setembro o saldo de 

emprego passou a ser expressivo (acima de mil por mês). No mês de novembro, 

embora o saldo de emprego ainda tenha apresentado um resultado elevado, o número 

de admitidos (3.098) diminui em relação aos admitidos no mês de outubro (3.504). O 

número de desligados também desacelerou nesta base de comparação. Analisados em 

conjunto, este movimento dos desligamentos e das admissões sugerem, assim como 
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no mês anterior, uma desaceleração da recuperação do emprego formal em Feira de 

Santana (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Dinâmica do emprego formal em Feira de Santana (com ajuste)   

 
                 Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

Considerando o comportamento por setor de atividade, observa-se que houve saldo 

positivo em todos os grandes setores, com exceção da Agropecuária, um setor pouco 

expressivo em termos de geração de empregos formais. O Comércio apresentou o 

maior saldo positivo no mês (601), seguido pelo setor de Serviços (370), Construção 

Civil (68) e Indústria (59). O comportamento do emprego por grandes setores pode ser 

observado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (novembro/2020) 
Setor Admissões Demissões Saldo 
Agropecuária 5 6 -1 
Comércio 1256 655 601 
Construção 281 213 68 
Indústria 390 331 59 
Serviços 1166 796 370 

  Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
 

Já para o acumulado do ano, o comércio feirense tem apresentado o maior saldo 

negativo, com uma redução de 447 postos de trabalho, seguido pelo setor de Serviços 

(-164). Os demais setores, por outro lado, continuam apresentando saldos positivos 

para este ano, como pode ser visto na Tabela 2. O desempenho negativo observado 

ao longo do ano, em especial no setor de Comércio e Serviços, que sofreram diversas 
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restrições de funcionamento, pode ser atribuído à pandemia do novo coronavírus, um 

choque não esperado que causou grande instabilidade nos mercados de trabalho, de 

bens e de serviços. 

 
Tabela 2 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (acum. até nov/2020) 
Setor Admissões Demissões Saldo 
Agropecuária 81 52 29 
Comércio 8903 9350 -447 
Construção 4259 4139 120 
Indústria 4130 3943 187 
Serviços 11506 11670 -164 

  Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

Feira de Santana passa por um processo de normalização de suas atividades 

econômicas, mas a recuperação do mercado de trabalho após o choque da pandemia 

do novo coronavírus, a princípio, tende a ser mais lenta que a recuperação da atividade 

econômica municipal. A despeito do saldo de emprego positivo, com mais de mil novos 

postos sendo criados pelo terceiro mês consecutivo, os resultados do mês de novembro 

continuam a apontar para uma desaceleração da recuperação do emprego formal no 

município. Não há perspectivas para um cenário de criação forte e sustentada do nível 

de emprego em Feira de Santana ao longo de 2021, e acredita-se que o principal vetor 

que deve dirigir o crescimento da economia local é o controle efetivo da pandemia por 

meio da imunização em massa. De todo modo, para recuperar com os postos de 

trabalho perdidos durante a fase mais aguda da pandemia e, além disso, o ano de 2020 

deixar de ser visto um ano negativo em termos de geração de empregos formais, o 

nível de emprego em Feira de Santana precisa crescer aproximadamente 0,25% 

durante o mês de dezembro.   
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