
  

BOLETIM DEZEMBRO/2020 

ECONOMIA FEIRENSE FINALIZA O ANO DE 2020 COM SALDO DE EMPREGO 

POSITIVO 

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

Feira de Santana no mês de dezembro foi de 559, resultado de 3.160 admissões e 

2.601 desligamentos. A despeito desse resultado positivo, o sexto consecutivo, o que 

é animador, houve redução de 48,09% no saldo emprego celetista em relação ao saldo 

registrado no mês de novembro. No acumulado de 2020, o ano terminou com um saldo 

positivo de 316 empregos, decorrentes de 32.226 admissões e 31.910 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 dezembro, que é a quantidade total de 

vínculos celetistas ativos no momento, contabilizou 112.074 vínculos. Este número 

representa cerca de 6,39% 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, abril e maio 

permanecem como os meses mais afetados pela pandemia da Covid-19. Em abril, mês 

em que os efeitos da pandemia no mercado de trabalho foram mais agudos, o saldo de 

emprego foi de -2575 postos de trabalho, ou -2,31% em relação ao estoque observado 

no mês de março. A partir de julho, como se verifica nos Gráficos 2 e 3, começou um 

ciclo de recuperação no saldo de emprego, sendo que o mês setembro contabilizou o 

melhor saldo no ano. De outubro a dezembro, embora o mercado de trabalho feirense 

tenha gerado mais admissões que desligamentos, o saldo positivo observado tem sido 

decrescente.  
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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 no mês de dezembro. O Comércio apresentou o 

maior saldo positivo no mês (342), seguido pelo setor de Serviços (138), Indústria (73), 

Construção Civil (5) e Agropecuária (1). O comportamento do emprego por grandes 

setores pode ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (dezembro/2020) 
Setor Admissões Demissões Saldo 
Agropecuária 3 2 1 
Comércio 1198 856 342 
Construção 321 316 5 
Indústria 450 377 73 
Serviços 1188 1050 138 

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

 

Já para o acumulado do ano nota-se que o Comércio feirense apresentou um saldo 

negativo de 86 postos de trabalho, assim como o setor de Serviços (-28). Os demais 

setores, por outro lado, fecharam o ano com saldos positivos, 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 restrições de funcionamento, pode ser 
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atribuído à pandemia do novo coronavírus que causou grande instabilidade no mercado 

de trabalho. 

 
Tabela 2 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (acum. até dez/2020) 
Setor Admissões Demissões Saldo 
Agropecuária 84 54 30 
Comércio 10160 10246 -86 
Construção 4605 4469 136 
Indústria 4604 4340 264 
Serviços 12773 12801 -28 

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

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

econômicas, especialmente nos setores ligados ao Comércio e aos Serviços, mas nota-

se que a completa recuperação do mercado de trabalho formal após o choque da 

pandemia do novo coronavírus, apesar de heterogênea entre os setores, foi mais rápida 

do que o esperado. Não há garantias, entretanto, que a recente dinâmica benigna 

observada no mercado de trabalho formal em Feira de Santana persista ao longo de 

2021. O fim do auxílio emergencial para as famílias e do Programa do Benefício 

Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda (BEm)1  deve gerar um 

ambiente econômico cada vez mais desafiador.  
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1 O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), que terminou em dezembro, 
permitiu acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos em função da crise 
gerada pela pandemia da covid-19. O Benefício foi destinado a trabalhadores que formalizaram acordo 
com os seus empregadores. 
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