
  

BOLETIM ABRIL/2021 

ECONOMIA FEIRENSE GERA PELO FORMAL PELO DÉCIMO MÊS 

CONSECUTIVO 

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

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

com o movimento observado nacionalmente. De fato, o total de trabalhadores admitidos 

supera o de desligados pelo décimo mês consecutivo, a despeito da pandemia em 

curso. Em abril, especificamente, foram realizados 2.875 admissões e 2.625 

desligamentos, resultando em um saldo de 250 novos postos de trabalho. Neste 

primeiro quadrimestre de 2021 foram gerados 2.907 novos postos de trabalho, o que 

representa um incremento de 2,6% em relação ao estoque de emprego verificado no 

final de 2020.  

 

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 abril, que é a quantidade total de vínculos 

celetistas ativos no momento, foi de 116.051 vínculos, o que representa 6,6% do 

estoque de emprego formal da Bahia e aproximadamente 18,8% da população local. 

Quando comparado ao estoque de abril de 2020, período em que o isolamento social 

foi mais intenso em todo o país, nota-se uma variação positiva de 5,34% no nível de 

emprego, passando de 109.845 postos para os atuais 116.051. Do total de 
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trabalhadores formais em atividade no município, 75% estão nos setores de Comércio 

e Serviços.  

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 3.600 por mês e de desligados por volta de 2.600 por 

mês. Este movimento resultou em mais de 900 novos postos de trabalho na média dos 

últimos oito meses. Nos últimos dois meses, entretanto, há uma notável desaceleração 

no saldo de emprego.     

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

saldo positivo em quatro grandes setores, tendo como exceção o setor de serviços. O 

Comércio foi o setor com maior destaque no mês, contabilizando 111 novos postos de 

trabalho (873 admissões e 762 demissões), seguido pela Construção que gerou 85 

novas vagas, Indústria (82) e a Agropecuária (15). Analisando os resultados obtidos, 

percebem-se três destaques importantes. Em primeiro lugar tem-se que o setor de 

Serviços foi o que apresentou pior desempenho no mês com 43 postos de trabalho 

destruídos. Este mês, o setor foi o mais impactado negativamente pela crise sanitária 

da Covid-19, e mesmo com o aumento da vacinação, diminuição das restrições e 

adaptação das empresas para atender de forma segura os consumidores, seja 

presencial, seja digital, o setor contratou menos que sua contrapartida. Em segundo 

lugar nota-se que o Comércio demonstrou recuperação em relação ao mês anterior, no 

qual obteve saldo negativo. Este resultado pode ter sido reflexo das restrições menos 

severas quanto à circulação de pessoas no município. Por fim, a Agropecuária 

apresentou saldo positivo, embora de baixa magnitude. O comportamento do emprego 

por grandes setores pode ser observado na Tabela 1. 

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

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 28 13 15 

Comércio 873 762 111 

Construção 363 278 85 

Indústria 471 389 82 

Serviços 1.140 1.183 -43 

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

Embora o cenário econômico local tenha sido surpreendentemente positivo nos últimos 

dez meses, uma vez que ainda estamos no contexto de uma severa crise sanitária, o 

cenário prospectivo para o mercado de trabalho em Feira de Santana permanece 

bastante desafiador, especialmente para os trabalhadores informais e os que possuem 

um nível mais baixo de qualificação profissional. Neste sentido, o auxílio emergencial 

menor e menos abrangente do que o do ano passado, a recente aceleração 

inflacionária (que diminui o poder de compra dos salários) e o ainda lento processo de 

vacinação da população em idade ativa devem dificultar a continuidade da retomada 

da economia local ao longo de 2021, o que deve comprometer a geração de emprego.       
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