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ECONOMIA FEIRENSE GEROU MAIS DE 4 MIL NOVOS POSTOS DE TRABALHO  

NO PRIMEIRO SEMESTRE 

 

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

possível observar que o saldo de emprego formal em Feira de Santana encerra o 

primeiro semestre de 2022 mantendo o resultado positivo, em linha com o movimento 

observado nacionalmente. O total de trabalhadores admitidos superou o de desligados 

pelo décimo quinto mês consecutivo. Em junho foram realizados 3.970 admissões e 

3.400 desligamentos, resultando em um saldo de 570 novos postos de trabalho, como 

pode ser observado na Figura 1. No acumulado de janeiro até junho, 4.388 novos 

postos de trabalho foram gerados.  

 
Figura 1 - Saldo de emprego formal em Feira de Santana  

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

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

formais ativos no momento, foi de 120.626 vínculos, o que representa 6,48% do 

estoque de emprego formal da Bahia. Quando comparado ao estoque de junho de 

2021, nota-se uma variação positiva de aproximadamente 7,3% no nível de emprego, 

passando de 112.876 postos para os atuais 120.626. Do total de trabalhadores formais 

em atividade no município, 74,6% estão concentrados nos setores de Comércio e 

Serviços.  
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Conforme pode ser visto nas Figuras 2 e 3, a recuperação do mercado de trabalho em 

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

de admitidos em torno de 4.100 por mês e de desligados por volta de 3.300 por mês. 

Este movimento resultou em mais de 760 novos postos de trabalho na média dos 

últimos 22 meses.        

Figura 2 - Estoque de emprego formal em Feira de Santana  

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

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

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

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

saldo negativo somente em um setor, a Agropecuária com a destruição de três postos 

de trabalho. A Indústria aparece como destaque positivo, contabilizando 199 novos 

postos de trabalho (623 admissões e 424 demissões), seguido pelo setor de Serviços 
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que gerou 156 novas vagas, o Comércio apresentou um desempenho positivo com 

1.209 contratações e 1.057 desligamentos, resultando na criação de 152 postos de 

trabalho e a Construção (66). O comportamento do emprego por grandes setores pode 

ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (junho/2022) 

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 22 25 -3 
Comércio 1209 1057 152 
Construção 412 346 66 
Indústria 623 424 199 
Serviços 1704 1548 156 

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

No primeiro semestre de 2022, em Feira de Santana, o setor com maior dinamismo, em 

termos relativos na geração de empregos formais, foi o que tradicionalmente mais 

emprega em termos absolutos, os Serviços, que obteve variação de 7,1% do seu 

estoque verificado no início do ano até o final de junho. Por outro lado, o setor com 

menor dinamismo relativo neste ano foi o Comércio, que apresentou uma variação de 

apenas 0,34% no acumulado de janeiro a junho. Na Bahia, o destaque setorial positivo 

neste início de 2022 continua sendo a Construção, que apresentou um crescimento 

acumulado do estoque de emprego de expressivos 14%. Em termos agregados, a 

dinâmica do emprego formal na Bahia e em Feira de Santana tem sido benigna ao 

longo dos últimos meses, o que dialoga com os resultados positivos verificados na 

arrecadação de impostos. A despeito deste bom momento para o mercado de trabalho 

local, seguimos ressaltando que o contexto atual, marcado por mudanças importantes 

a nível nacional e internacional, tais como o rápido aumento da taxa básica de juros no 

Brasil (para combater a inflação) e a perspectiva de um menor crescimento econômico 

global, sugerem que devemos analisar o cenário de médio prazo com parcimônia, pois 

estas mudanças no cenário macroeconômico podem ser fortes o suficiente para 

modificar o bom comportamento do mercado de trabalho local que temos observado 

nos últimos meses.  
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