
  

BOLETIM MAIO/2021 

SALDO DE EMPREGO FORMAL EM FEIRA DE SANTANA SEGUE POSITIVO 
PELO DÉCIMO PRIMEIRO MÊS CONSECUTIVO 

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

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

em linha com o movimento observado nacionalmente e na Bahia. De fato, o total de 

trabalhadores admitidos supera o de desligados pelo décimo primeiro mês consecutivo, 

apesar da continuidade do cenário pandêmico. Em maio, especificamente, foram 

realizados 3.392 admissões e 2.742 desligamentos, resultando em um saldo de 650 

novos postos de trabalho.  

 

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 maio, que é a quantidade total de vínculos 

celetistas ativos no momento, foi de 116.692 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 maio de 2020, período em que o isolamento social 

foi intenso em todo o país, nota-se uma variação positiva de 7,64% no nível de 

emprego, passando de 108.403 postos para os atuais 116.692. Do total de 

trabalhadores formais em atividade no município, cerca de 75% estão nos setores de 

Comércio e Serviços e 17% são trabalhadores da indústria.  
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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 em torno de 3.500 por mês e de desligados em torno de 2.700 por 

mês. Este movimento resultou na criação de aproximadamente 900 novos postos de 

trabalho na média dos últimos nove meses. Nos últimos três meses, entretanto, há uma 

notável desaceleração no saldo de emprego no município. 

 
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 maio houve 

saldo positivo em todos os grandes setores, tendo como destaques o Comércio, a 

Indústria e os Serviços. O Comércio foi o setor com maior saldo positivo no mês, 

contabilizando 303 novos postos de trabalho (1044 admissões e 741 demissões), 

seguido pela Indústria que gerou 154 novas vagas, Serviços (149) e a Agropecuária 

(15). Analisando os resultados obtidos, é importante destacar o setor de Serviços que 

apresentou recuperação em comparação ao mês de abril, no qual obteve saldo 

negativo. Tal fato pode estar associado com avanço da vacinação contra a Covid-19 e 

a diminuição das restrições ao funcionamento das atividades econômicas. Sobre o 

setor de serviços, 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 do setor. O comportamento do emprego por grandes 

setores no mês de maio pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Emprego formal por setor em Feira de Santana (maio/2021) 
Setor Admissões Demissões Saldo 
Agropecuária 22 7 15 

Comércio 1044 741 303 

Construção 416 387 29 

Indústria 520 366 154 

Serviços 1390 1241 149 
  Fonte: Novo Caged, 2021. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

Embora o cenário econômico local tenha sido surpreendentemente positivo nos últimos 

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, não captados 

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

profissional. Ainda assim, dois pontos merecem destaque sobre o cenário mais amplo 

do mercado de trabalho municipal. Por um lado, a expansão do emprego formal nos 

últimos meses tem sido mais intensa em Feira de Santana do que na capital do Estado, 

embora o movimento do emprego nas duas localidades aconteça na mesma direção. 

Por outro lado, de acordo com nossas estimativas, o estoque de emprego em Feira de 

Santana precisa ainda crescer 3% (ciar 3550 novas vagas) para voltar ao mesmo nível 

de maio de 2015.         
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