
  

BOLETIM JULHO/2021 

 EMPREGO FORMAL NA ECONOMIA FEIRENSE CRESCE PELO DÉCIMO 

TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO  

De acordo com as informações levantadas no Novo CAGED, para o mês de julho, o 

saldo de emprego formal em Feira de Santana obteve mais um resultado positivo, em 

linha com o movimento observado nacionalmente. De fato, a quantidade de 

trabalhadores admitidos supera a de desligados pelo décimo terceiro mês consecutivo. 

Em julho, especificamente, foram realizados 3.049 admissões e 2.652 desligamentos, 

resultando em um saldo de 397 novos postos de trabalho. Em 2021 já foram criadas 

4.500 novas vagas de emprego. Neste mês de julho, o número total postos  de 

trabalhadores formais no município supera em pouco mais de 5% àquele verificado em 

janeiro de 2020, período anterior da pandemia.   

 

Gráfico 1 - Saldo de emprego formal em Feira de Santana  

 
            Fonte: Novo Caged, 2021. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
 

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

celetistas ativos no momento, foi de 117.644 vínculos, o que representa 

aproximadamente 6,6% do estoque de emprego formal da Bahia, ou 18,8% da 

população local. Quando comparado ao estoque de julho de 2020, nota-se uma 

variação positiva de 8,5% no nível de emprego, passando de 108.473 postos para os 

atuais 117.644. Do total de trabalhadores formais em atividade no município, 74,4% 

estão nos setores de Comércio e Serviços.  
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Conforme pode ser visto nos gráficos 02 e 03, a recuperação do mercado de trabalho 

em Feira de Santana, desde setembro de 2020, tem sido expressiva, com o número 

médio de admitidos acima de 3.500 por mês e de desligados por volta de 2.700 por 

mês. Este movimento resultou em mais de 800 novos postos de trabalho na média dos 

últimos onze meses.   

 
Gráfico 2 - Estoque de emprego formal em Feira de Santana  

 
           Fonte: Novo Caged, 2021. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 

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

 
           Fonte: Novo Caged, 2021. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 

Considerando o comportamento por setor da atividade, observa-se que em julho houve 

saldo positivo em todos os grandes setores, tendo como destaques os Serviços e a 
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Indústria. Os Serviços foi o setor com o maior saldo positivo no mês, contabilizando 116 

novos postos de trabalho (1304 admissões e 1188 demissões), seguido pela Indústria 

que gerou 115 novas vagas, Comércio (102), Construção (60) e a Agropecuária com 

saldo levemente positivo (4). Analisando os resultados obtidos, é possível observar que 

o avanço da vacinação e a redução das medidas restritivas, podem estar refletindo 

positivamente nas atividades, como é possível observar no setor de Serviços, que foi o 

mais impactado negativamente pela crise sanitária da Covid-19 e no mês de julho 

apresentou uma variação positiva de 0,24% do seu estoque (48.855). Em linhas gerais, 

há a expectativa de que a expansão do programa de vacinação para uma parcela maior 

da população siga contribuindo para a continuidade da recuperação. O comportamento 

do emprego por grandes setores pode ser observado na Tabela 1.   

Tabela 1 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (julho/2021) 

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 20 16 4 
Comércio 900 798 102 
Construção 382 322 60 
Indústria 443 328 115 
Serviços 1304 1188 116 

  Fonte: Novo Caged, 2021. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 

O cenário prospectivo de longo prazo para o mercado de trabalho em Feira de Santana 

permanece desafiador, especialmente para os trabalhadores informais, não captados 

pelos dados do CAGED, e os que possuem um nível mais baixo de qualificação 

profissional e de instrução formal. No curto prazo, entretanto, o avanço da vacinação 

em Feira de Santana e região, a quase normalização das atividades econômicas e os 

efeitos da política de benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda 

ainda devem contribuir, conjuntamente, para a geração de novos postos de trabalho (e 

crescimento econômico) ao longo deste ano. Por mais que a dinâmica do emprego 

formal tenha sido bastante benigna em Feira de Santana nos últimos meses, como já 

ressaltado, as nossas estimativas sugerem que o estoque de trabalhadores formais no 

município ainda está abaixo daquele verificado em julho de 2015.  



  

 

                                                                                                                           
                                                                         

                              
 

         

 
 
 
 

 
CONHECENDO A ECONOMIA FEIRENSE: 

CUSTO DA CESTA BÁSICA E INDICADORES SOCIOECÔNOMICOS 
 

 

Instituição de Ensino 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Instituição Parceira 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) 

Pró-Reitoria 
Pró-Reitoria de Extensão 

Departamento 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso 
Ciências Econômicas 

Programa de Extensão 
Conhecendo a Economia Feirense: Custo da Cesta Básica 

e Indicadores Socioeconômicos 
Coordenadora 

Márcia da Silva Pedreira 
Docentes 

Adelaide Motta de Lima 
Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva 

Cleiton Silva de Jesus 
Leandro Batista Duarte 

Paulo Nazareno Alves Almeida 
Discentes 

Alice Silva de Alencar 
Hellen Rebekah Damasceno Miranda Alves 

Joice Cirqueira Santos 
Layra Santos Lima 

Luângela Freitas Dantas 
Luciano Bruno Bezerra Venâncio 

Silmara Santos Silva 
Sandra Bastos da Silva 
Yasmim Silva Oliveira 

 


