
  

BOLETIM AGOSTO/2020 

EMPREGO FORMAL EM FEIRA DE SANTANA APRESENTA SALDO POSITIVO 

PELO SEGUNDO MÊS CONSECUTIVO 

O Programa Conhecendo a Economia Feirense tem como objetivo levantar, 

sistematizar e divulgar informações socioeconômicas sobre a economia local, entre as 

quais, a dinâmica do emprego formal na cidade de Feira de Santana. Este boletim utiliza 

os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O 

Novo Caged é composto por informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e 

Empregador Web. Os registros administrativos, preenchidos obrigatoriamente pelas 

empresas de todo o país, é gerido pelo Ministério da Economia.  

De acordo com as informações levantadas, o emprego celetista em Feira de Santana 

apresentou um avanço em agosto, registrando mais um mês de saldo positivo no 

mercado de trabalho, como pode ser visto no Gráfico 1. Foram realizadas 2.292 

admissões e 2.074 demissões, resultando em um saldo de 218 postos de trabalhos. No 

acumulado do ano, por outro lado, registra-se um saldo negativo de 3.982 empregos, 

decorrente de 18.030 admissões e 22.012 desligamentos (dados com ajuste). É 

importante ressaltar que os ajustes nas informações de admissões e desligamentos 

acontecem todos os meses porque pode haver atrasos na entrega das informações, 

erros de preenchimento e outras dificuldades (potencializadas no período de 

pandemia).  

Gráfico 1 - Saldo de emprego formal em Feira de Santana (jan/2020 a ago/2020) 

 
              Fonte: Novo Caged, 2020 (com ajuste). Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 
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O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, contabilizou 107.776 

vínculos no mês de agosto, como pode ser visto no Gráfico 2. Este número representa 

uma variação de 0,20% em relação ao estoque do mês anterior (Gráfico 3) e, além 

disso, corresponde a cerca de 6,46% do estoque de emprego da Bahia.  

Gráfico 2 - Estoque de emprego formal em Feira de Santana (jan/2020 a ago/2020) 

 
               Fonte: Novo Caged, 2020 (com ajuste). Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 
 

Gráfico 3 - Variação do emprego formal em Feira de Santana (jan/2020 a ago/2020) 

 
              Fonte: Novo Caged, 2020 (com ajuste). Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

No comparativo mês a mês é possível observar que março, abril e maio foram os meses 

mais críticos da pandemia da Covid-19, no que se refere a seus impactos no mercado 

de trabalho feirense. No mês de agosto, embora o número de desligados tenha 
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aumentado em relação a julho, o incremento no número de admitidos foi maior, 

compensando a evolução no número de desligados (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Dinâmica do emprego formal em Feira de Santana (jan/2020 a ago/2020) 

 
              Fonte: Novo Caged, 2020 (com ajuste). Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

Considerando o comportamento por setor de atividade, observa-se que houve saldo 

positivo em todos os grandes setores, com exceção do setor de Serviços (-15), que foi 

o mais afetado pelo distanciamento social. A Indústria foi o setor com o maior saldo 

positivo (108 postos) no mês de agosto, como pode ser observado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica em 
Feira de Santana (ago/2020). 

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 27 5 22 
Comércio 711 637 74 
Construção 359 330 29 
Indústria 349 241 108 
Serviços 846 861 -15 

  Fonte: Novo Caged, 2020. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 
No acumulado do ano, a Agropecuária se destaca como o único setor que apresentou 

saldo positivo no mercado de trabalho feirense. O comércio apresentou o maior saldo 

negativo, perdendo 1.894 postos de trabalho, seguido pelo setor de Serviços (-1.672), 

Indústria (-333) e Construção (-96), como pode ser visto na Tabela 2.   
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Tabela 2 - Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica em 
Feira de Santana (acumulado até ago/2020) 

Setor Admissões Demissões Saldo 

Agropecuária 50 37 13 
Comércio 5348 7242 -1894 
Construção 3095 3191 -96 
Indústria 2549 2882 -333 
Serviços 6988 8660 -1672 

  Fonte: Novo Caged, 2020 (com ajuste). Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

O processo de normalização da atividade econômica que vem ocorrendo em Feira de 

Santana tem sido lento e heterogêneo entre os setores. O setor de Serviços, que detém 

maior peso na atividade econômica agregada, deve demorar mais tempo para se 

recuperar, e isso só deve acontecer após o fim da pandemia em curso. Embora os 

meses de julho e agosto tenham sinalizado o início de uma recuperação do mercado 

de trabalho em Feira de Santana, é importante destacar que cerca de 4 mil nos postos 

de trabalho precisam ser criados somente para que o número de vínculos seja idêntico 

ao observado no período anterior a pandemia. Caso, a partir de setembro, se observe 

um saldo positivo de 220 postos de trabalho por mês, tem-se que a recuperação 

completa do mercado de trabalho só ocorrerá no final do primeiro trimestre de 2022. 

Uma recuperação robusta da economia Feirense, bem como do seu mercado de 

trabalho, depende do controle completo da pandemia, da estabilidade macroeconômica 

e das políticas de auxílio às empresas e famílias. 
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