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SÍNTESE CONJUNTURAL 
 

As análises abaixo consideram séries históricas em períodos situados entre 2013 e 2017, referentes a saldo de 
empregos, arrecadação de ICMS e balança comercial do RN, entre janeiro e julho de cada ano. 

 
 

SALDO DE EMPREGOS NO RN 

O mês de julho registrou a criação de 963 vagas 
de trabalho formal, no Rio Grande do Norte, embora no 
acumulado dos sete primeiros meses de 2017 tenha 
havido a extinção de cerca de 3,8 mil vagas.  Esse 
número correspondente a aproximadamente 25% das 
perdas de idêntico período, em 2016, confirmando uma 
tendência de reversão da extinção de vagas de trabalho.  

 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 

Nos sete primeiros meses de 2017 o Rio 
Grande do Norte arrecadou cerca de R$ 2,9 bilhões em 
ICMS, um crescimento nominal de 5,9% em relação a 
igual período em 2016. A série iniciada em 2013 mostra 
crescimento (também nominal) a cada período, em 
ritmo decrescente nos três primeiros intervalos, sendo 
de 31,4% o crescimento entre o primeiro e o último 
período da série. Como a inflação calculada pelo INPC 
(IBGE) teve índice de 30,4%, houve um pequeno 
crescimento real, nesse período.  

 

BALANÇA COMERCIAL 

A balança comercial do Rio Grande do Norte, 
nos sete primeiros meses de cada ano, entre 2013 e 
2017, apresentou uma curva ascendente, apesar de 
mostrar sucessivos déficits nos três primeiros anos. 
Entre 2016 e 2017 o crescimento percentual foi de 
10,1%, 6,5% e 26,3% em relação a exportações, 
importações e saldo da balança comercial, 
respectivamente.  
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NOTÍCIAS SETORIAIS 

 

EVENTO ESTIMULA DEBATES E EXPERIÊNCIAS SOBRE CIDADES INTELIGENTES 
O IMD – Instituto Metrópole Digital (UFRN) e diversos parceiros promovem o 1º IEEE – International 

Summer School on Smart Cities, entre 6 e 11 de agosto, reunindo em Natal cientistas, pesquisadores, estudantes, 
profissionais e especialistas sobre Cidades Inteligentes. Esse é um novo conceito, aplicado a cidades que 
encontraram soluções inovadoras, melhorando sua mobilidade, economia, segurança e qualidade de vida de seus 
habitantes, dentre outros aspectos semelhantes. A troca de conhecimentos entre indústria, comunidade científica 
e prefeituras pode resultar no desenvolvimento de padrões e soluções para Cidades Inteligentes, fomentando 
inclusive o empreendedorismo e novos modelos de negócios.     

 

QUEIJOS E MANTEIGA ARTESANAIS GANHAM MARCO LEGAL 

A Lei 10.230, que dispõe sobre a Produção e a Comercialização dos Queijos e Manteiga Artesanais do Rio 
Grande do Norte – denominada de Lei Nivardo Mello, foi sancionada pelo Governador do Estado em 7/8/2017. 
Além de definir claramente esses produtos a Lei ressalta que em sua fabricação devem ser “respeitados os métodos 
tradicionais, culturais e regionais”. 

A atividade remonta ao povoamento do território potiguar, e está estreitamente ligada à bovinocultura, 
na época o principal esteio econômico deste Estado, particularmente da Região Seridó. Essa antiga reivindicação 
era ansiosamente aguardada pelo setor produtivo, pois estimulará a regularização de mais de 350 unidades de 
produção (queijeiras) que até então não possuíam uma legislação condizente com a realidade da pequena produção 
artesanal. 

 

APOLLO 13 – TURISTECH 

Está entrando na fase final a Trilha Apollo 13 – Missão Turistech, evento criado e desenvolvido pelo 
SEBRAE/RN que tem como objetivo potencializar habilidades empreendedoras através de experiências práticas que 
simulam a criação de empresas de base tecnológica com características de startups. O evento é voltado para 
empreendedores que estão no estágio de CURIOSIDADE ou IDEAÇÃO e além de muito aprendizado premia os 
participantes e equipes com melhores resultados. O encerramento será no dia 27 de agosto, com a apresentação 
dos pitches dos grandes finalistas participantes do hackaton. Os vencedores ganharão vagas na Missão para o Vale 
do Silício que o SEBRAE/RN realizará no final do ano. 

 

ALTA NO TURISMO POTIGUAR 

O mês de julho apresentou aumento de 15,5% nos números de turistas que visitam a capital potiguar ou 
ainda acréscimo de 31.462 turistas no fluxo turístico pelo Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, 
quando comparado com o mesmo período anterior, segundo dados da Inframérica. Esse percentual representa um 
acréscimo de mais de R$ 80 milhões na economia, ratificando a importância desse segmento para a geração de 
receita ao Estado. No acúmulo do ano, entre janeiro e julho, o Estado tem saldo positivo de 8,4% ou 112.937 mil 
turistas a mais que os primeiros sete meses do ano passado. Esses números representam R$ 235 milhões em receita 
gerada pelo turismo em 2017. 
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ARTIGO DO MÊS 

O SERTÃO QUE DÁ CERTO  

                                 

 

 

 

 

Em que pese os problemas enfrentados pelo agronegócio potiguar, com sucessivas e severas secas no 

semiárido, pequenos nichos surgem com boas perspectivas e oportunidades para os empreendedores rurais e para 

a cadeia de valor do agronegócio. Muitas ações e projetos vêm resgatando a importância dos pequenos produtores 

rurais, que aumentam sua participação no total de recursos movimentados pelo agronegócio. 

Diversas instituições, como UFERSA, UFRN, EMPARN, EMATER, SENAR e diversas unidades da EMBRAPA 

vêm trabalhando com culturas não tradicionais no RN, mas que podem mudar o cenário de produção e 

comercialização, principalmente da agricultura familiar, quando são inseridas ou revitalizadas culturas de alto valor 

agregado, como frutas temperadas (uva, pera, maçã, figo e outras), apicultura, meliponicultura, produção orgânica, 

hortaliças diferenciadas (alho, mini vegetais, pimentas etc.) e a aquicultura (com ostras, camarões e pescados). 

Assim também surgem iniciativas privadas que realizam investimentos em frigoríficos, entrepostos, melhoramento 

genético de animais e na logística de portos e aeroportos.  

É verdade que ainda há muito a ser feito, mas o sinal de alerta passa agora a ter uma coloração mais 

positiva. Somado a isso, algumas conquistas de marco legal, como a nova legislação da agroindústria de base 

familiar e das queijeiras tradicionais. Também trazem novo ânimo ao agronegócio: o retorno de agroindústrias 

artesanais ao enquadramento do Simples Nacional, que favoreceu a produção de cachaças de alambiques e outras; 

a legislação das vaquejadas e cavalgadas que trouxe à tona a necessidade de profissionalização de eventos rurais; 

conquistas como a tão esperada Central de Comercialização de produtos da agricultura familiar e da economia 

solidária (CECAFES) e da possibilidade de reestruturação do Mercado do Peixe. 

Muitas dessas iniciativas partem do pressuposto do semiárido brasileiro que dá certo, com produtores 

rurais que acreditam na força de seu trabalho e na sustentabilidade de um negócio rural bem gerido. 

Atentos a esse cenário a FAERN, o SEBRAE e a Associação Brasileira de Palmas e Outras Cactáceas, com 
apoio de tantos parceiros como a CNA, SENAR, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Banco Mundial, 
EMATER, EMPARN, Caixa Econômica Federal, ANORC, ANCOC e ANCC, conseguiram se organizar e trazer para o RN 
a terceira edição do evento regional AGROPEC SEMIÁRIDO ( http://agropecnatal.com.br/ ) e o V Congresso 
Brasileiro de Palmas e Outras Cactáceas. Uma grande oportunidade para conhecer de perto não apenas o que o RN 
vem trabalhando para o setor agropecuário, mas todo o Nordeste. Quais as soluções mais adequadas ao semiárido? 
Quais as principais inovações existentes? Quem são os produtores do sertão que dá certo? Tudo isso concentrado 
no AGROPEC Semiárido. 

 

 

Ângelo Maciel Baeta Neves 

Gerente da Unidade de Desenvolvimento do Agronegócio - UAGRO 
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