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Bahia lidera o Nordeste com a geração de 10.093 empregos em abril
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Trata-se do maior saldo do mês de abril desde 2014. O resultado superou, também, o saldo do mês
de março, quando 2.569 postos de trabalho foram criados.

De acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, a Bahia
gerou 10.093 postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2019. O resultado decorre da
diferença entre 55.305 admissões e 45.212 desligamentos. Trata-se do maior saldo do mês de abril
desde 2014. O resultado superou, também, o saldo do mês de março, quando 2.569 postos de
trabalho foram criados.
“Este resultado comprova o papel indutor do governo da Bahia na geração de emprego, através de
uma política consolidada de atração de novos empreendimentos, o apoio à indústria e a realização
de obras estruturantes como é o caso de novas estradas, aeroportos, escolas, hospitais, sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dentre tantas outras. Vale destacar que a Bahia
também é o Estado com maior porcentagem do orçamento destinada a investimentos em 2019, de
acordo com dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional”, destacou o secretário do
Planejamento, Walter Pinheiro.
O saldo de abril deste ano é superior ao registrado em abril de 2018, quando foram criados 1.976
postos de trabalho. Setorialmente, em abril, todos os segmentos contabilizaram saldos positivos:
Agropecuária (+2.461 postos), Indústria de Transformação (+2.438 postos), Serviços (+2.328
postos), Construção Civil (+1.575 postos), Comércio (+772 postos), Serviços Industriais de Utilidade
Pública (+212 postos), Administração Pública (+194 postos) e Extrativa Mineral (+113 postos).
Em relação ao saldo de postos de trabalho, a Bahia (+10.093 postos) ocupou a primeira posição
dentre os estados nordestinos e a quarta dentre os estados brasileiros em abril de 2019. No
Nordeste, apenas e Alagoas (-4.692 postos) e o Rio Grande do Norte (-501 postos) não geraram
postos com carteira assinada. Todos os outros estados da região apresentaram desempenho
positivo. A Bahia (+10.093 postos) foi seguida pelo Maranhão (+6.681 postos), Ceará (+2.153
postos), Paraíba (+778 postos), Sergipe (+649 postos), Pernambuco (+425 postos) e Piauí (+7
postos).
Acumulado do ano
Nos quatro primeiros meses do ano, a Bahia gerou 22.133 novos postos de trabalho, levando em
conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. Este resultado faz
com que a Bahia ocupe a primeira posição na região Nordeste e a sexta no país quanto à geração
de empregos. No Nordeste, apenas a Bahia e o Maranhão (+3.470 postos) totalizaram saldos
positivos. Em contrapartida, sete estados nordestinos totalizaram acumulados negativos.
Pernambuco (-25.698 postos) foi seguido por Alagoas (-21.796 postos), Paraíba (-7.629 postos), Rio
Grande do Norte (-5.927 postos), Ceará (-5.624 postos), Sergipe (-4.031 postos) e Piauí (-2.803
postos).
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