
  

BOLETIM MARÇO/2021 

GERAÇÃO DE EMPREGO FORMAL EM FEIRA DE SANTANA CRESCE PELO 

NONO MÊS CONSECUTIVO  

De acordo com as informações levantadas no Novo CAGED, o emprego celetista em 

Feira de Santana, mesmo diante do cenário pandêmico, segue com saldo positivo pelo 

nono mês consecutivo. Foram realizados 3.242 admissões e 3.209 desligamentos, 

resultando em um saldo de 33 novos postos de trabalho no mês de março. Feira de 

Santana vem apresentando resultados positivos na geração de emprego formal desde 

julho de 2020, mas os dados do mês de março revelam que a geração de novos postos 

de trabalho não foi tão expressiva quanto nos meses imediatamente anteriores, como 

pode ser visto no Gráfico 1.  

 

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 março, que é a quantidade total de vínculos 

celetistas ativos no momento, contabilizou um total de 115.780 vínculos, o que 

representa 6,63% do estoque de emprego formal da Bahia e aproximadamente 18,7% 

da população local. Quando comparado com o estoque verificado em março de 2020, 

nota-se uma variação positiva de 2,94% no nível de emprego, passando de 112.477 

postos para os atuais 115.780. A recuperação do mercado de trabalho em Feira de 

Santana, verificada desde setembro de 2020 (Gráficos 2 e 3), tem sido expressiva, com 

o número médio de admitidos acima de 3.600 por mês e de desligados por volta de 
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2.600 por mês. Este movimento resultou em pouco mais de 1.000 novos postos de 

trabalho na média dos últimos sete 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 março 

houve a manutenção do saldo positivo em apenas três grandes setores, como pode ser 

visto na Tabela 1. A Indústria foi o setor com maior destaque no mês, contabilizando 95 

vagas criadas (540 admissões e 445 demissões). A Indústria, ainda, foi o setor que 

mais cresceu em termos relativos no mês de março, apresentando uma variação de 

0,49% em relação a fevereiro. A Construção gerou 26 postos de trabalho e os Serviços 
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8, ao passo que a Agropecuária destruiu 5 postos e o Comércio 91. Ressalta-se que o 

Comércio foi o setor que teve o pior desempenho no mês, com 921 contratações e 

1.012 desligamentos no período, resultando em um saldo negativo de 91 vagas (-0,24% 

do seu estoque). Provavelmente o recrudescimento da pandemia afetou negativamente 

as empresas deste setor e, portanto, teve algum papel neste resultado negativo de 

março. Outro setor que merece atenção é o setor de Serviços, pois este é o setor que 

possui o maior estoque de trabalhadores formais no município (42% do total) e é o que 

mais gerou novos empregos no período mais recente (1,329 só em 2021). Mesmo em 

um contexto adverso este setor manteve saldo positivo em março, mas é importante 

ressaltar que a quantidade de vagas geradas no setor de serviços foi pouco expressiva. 

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

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 4 9 -5 

Comércio 921 1.012 -91 

Construção 426 400 26 

Indústria 540 445 95 

Serviços 1.351 1.343 8 

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

Embora o cenário econômico local tenha sido surpreendentemente positivo ao longo 

dos últimos nove 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 desafiador, especialmente para a parcela da força de trabalho 

historicamente excluída, como os trabalhadores informais e os de baixa qualificação 

(informações que não são bem captadas pelo Novo CAGED). A manutenção de uma 

dinâmica benigna no mercado de trabalho ao longo dos próximos meses depende do 

avanço da vacinação, do controle efetivo da pandemia e das políticas públicas de 

sustentação do emprego e da renda.    
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