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BAHIA ENCERROU 37.538 POSTOS DE TRABALHO NO PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE DE 2020 

 
Este boletim, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI), é o primeiro que utiliza os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados divulgados, conjuntamente, para os meses de janeiro a abril de 

2020. Em um contexto sanitário mundial atípico, observa-se as consequências da 

pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho do estado, do Nordeste e do 

Brasil.  

 

De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema 

de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e 

do Empregador Web, a Bahia fechou 32.482 postos de trabalho com carteira 

assinada em abril de 2020, como pode ser observado através do Gráfico 1. O 

resultado decorre da diferença entre 23.170 admissões e 55.652 desligamentos.  

 

 

Gráfico 1. Evolução do emprego formal - Bahia - Abril -2010-2020 
Fonte: Ministério da Economia – Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Dados 
sistematizados pela SEI/DIPEQ/COPES, 2020. 
Nota: Série sem o ajuste das declarações realizadas fora do prazo. 
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Diferentemente do que predomina na série histórica do mês de abril (2010-2020), 

o resultado ficou muito abaixo do verificado no referido mês do ano imediatamente 

anterior, quando 10.093 postos de trabalho foram criados, sem as declarações 

fora do prazo.  

 

Análise regional – Em abril de 2020, o estado ocupa a nona posição em 

relação a geração de posições celetistas dentre os estados nordestinos e a 21ª 

dentre os estados brasileiros. A crise se desdobrou por todo o país, todos os 

estados fecharam postos com carteira assinada (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Admissões,  desligamentos e saldos de emprego, no  mercado de trabalho celetista, para o Brasil e nordeste brasileiro, Abr. 2020/ Jan.-Abr. de 2020

Admissões Desligamentos Saldos
Variação 

Relativa (%)
Admissões Desligamentos Saldos

Variação 
Relativa (%)

Brasil 598.596 1.459.099 -860.503 -2,21 4.999.981 5.763.213 -763.232 -1,97

Nordeste 70.160 196.994 -126.834 -2,02 592.704 782.785 -190.081 -2,99

Sergipe 2.126 6.959 -4.833 -1,73 22.445 31.931 -9.486 -3,33

Piauí 2.312 7.659 -5.347 -1,80 25.885 30.336 -4.451 -1,49

Maranhão 6.462 12.102 -5.640 -1,17 44.429 48.388 -3.959 -0,82

Alagoas 2.760 9.855 -7.095 -2,12 27.988 54.967 -26.979 -7,63

Paraíba 3.294 11.593 -8.299 -2,03 36.810 52.221 -15.411 -3,72

Rio Grande do Norte 4.389 12.692 -8.303 -1,97 40.043 53.151 -13.108 -3,07

Pernambuco 13.247 38.212 -24.965 -2,06 105.763 159.313 -53.550 -4,32

Ceará 12.400 42.270 -29.870 -2,61 116.666 142.265 -25.599 -2,24

Bahia 23.170 55.652 -32.482 -1,90 172.675 210.213 -37.538 -2,19

Região e UF
Mês/Ano* (Abril/2020) - sem ajuste Acumulado no Ano - com ajuste

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques com ajustes do mês atual e do mesmo mês do ano anterior.
* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior, sem ajustes.
Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME.

 

 

Acumulado do ano – O resultado para o acumulado do ano (-37.538 postos) 

exibe, no estado, os efeitos da epidemia, que também atingiu a região nordestina 

(-190.081 postos) e o país (-763.232 postos). No fechamento do ano de 2019, a 

Bahia exerceu a liderança na geração de posições celetistas no Nordeste. Já no 

acumulado de janeiro a abril de 2020, a Bahia ocupa a oitava posição, a 

derradeira disposição foi preenchida pelo estado de Pernambuco (-53.550 

postos). No Brasil, o estado está no 22° posto no primeiro quadrimestre do ano, 

levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas 

fora do prazo.  
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Análise setorial – Com exceção dos Serviços domésticos, todos os outros 

segmentos contabilizaram saldos negativos no mês de abril de 2020: Comércio 

(-9.582 postos), Alojamento e alimentação (-7.362 postos), Construção (-5.585 

postos), Informação, comunicação e outras atividades (-3.304 postos), Indústria 

geral (-3.208 postos), Transporte, armazenagem e correio (-1.592 postos), 

Administração Pública (-1.000 postos), Outros serviços (-785 postos) e 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-64 postos) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2
Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – Abril  2020

Saldos
Abr. 2020

Agricultura, pecuária, produção florestal,  pesca e aquicultura -64
Indústria geral -3.208
Construção -5.585
Comércio -9.582
Transporte, armazenagem e correio -1.592
Alojamento e alimentação -7.362
Informação, comunicação e outras atividades1 -3.304
Administração pública2 -1.000
Serviços domésticos 0
Outros serviços -785
Total -32.482
Fonte: Minis tério da Economia – Novo Caged – SEPRT/ME.
! Inclui  defesa  e s eguridade socia l , educação, sa úde humana  e serviços  socia i s
2Atividades financei ras , imobi l iária s , profi ss ionais  e adminis trativas

Dados  s is tematizados pela  SEI/DIPEQ/COPES, 2020.

Setores de Atividade Econômica

 

 

Análise RMS e Interior – Analisando-se os dados referentes aos saldos de 

empregos distribuídos no estado, em abril de 2020, constata-se perda de emprego 

na RMS e no interior. De forma mais precisa, na RMS foram fechados 16.611 

postos de trabalho no quarto mês do ano e no interior foram encerradas 15.871 

posições celetistas (Tabela 3).  

 

Quanto ao saldo de emprego acumulado no ano de 2020, enfatiza-se, 
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novamente, na RMS (-21.925 postos) e no interior (-15.613 postos), o fechamento 

de postos de trabalho com carteira assinada.  

 

 

Tabela 2
Comportamento do mercado de trabalho celetista ,por unidades geográficas, Abr. 2020/ Jan.-Abr. de 2020

Admitidos Desligados Saldo Variação (%) Admitidos Desligados Saldo Variação (%)
Bahia 23.170 55.652 -32.482 -1,90 172.675 210.213 -37.538 -2,19

RMS 10.384 26.995 -16.611 ... 83.428 105.353 -21.925 ...
Interior 12.786 28.657 -15.871 ... 89.247 104.860 -15.613 ...

Fonte: Mini s tério da Economia – Novo Caged – SEPRT/ME.

Notas : Dados  s i s tematizados  pela  SEI/DIPEQ/COPES, 2020.

             A variação mensal  do emprego toma como referência  o estoque do mês  anterior.

              Os  dados  acumulados  de jan. a  abr. de 2020 contam com a justes

 Jan.- Abr. de 2020Abril. 2020Área geográfica

 

 

Município de Salvador – Em abril de 2020, o município fechou 10.401 postos 

celetistas. Nos primeiros quatro meses, registrou perda acumulada de 13.792 

posições celetistas.  

 


