
 

 

BOLETIM DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

SEBRAE/RN                                     NÚMERO 34 - JUNHO- 2018 
UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA INFORMATIVO ECONÔMICO 

                                                                                                

SÍNTESE CONJUNTURAL 
 

 

 
 

 

 

As análises abaixo consideram dados econômicos do Rio Grande do Norte, entre 2014 e 2018, 

correspondentes a diferentes períodos. O saldo de empregos é referente ao primeiro quadrimestre de cada ano, 

enquanto a arrecadação de ICMS e balança comercial registram movimentações entre janeiro e maio. 

 

SALDO DE EMPREGOS NO RN 

Entre janeiro e abril de 2018 o RN perdeu 4.869 
vagas de empregos formais, com carteira assinada. Na 
comparação com os quadrimestres de anos anteriores é 
evidente que perdeu forças a ligeira recuparação do nível de 
empregos, apesar de a situação não ser tão negativa quanto 
em 2015 e 2016. Neste mês de abril o número de demissões 
superou o de admissões em 123 postos de trabalho, sendo 
agropecuária, e indústria de transformação os setores que 
mais demitiram, enquanto serviços e construção civil 
demandaram novos empregados.     

ARRECADAÇÃO DE ICMS  

A arrecadação de ICMS, no Rio Grande do Norte, 
entre janeiro e maio de 2018, superou R$ 2,3 bilhões, um 
crescimento nominal de 13,16 % em relação a igual período 
de 2017. Como a inflação em 12 meses se situou por volta 
dos 1,02%, houve significativo aumento real de recursos de 
arrecadação própria. Situação semelhante é encontrada no 
período 2014 / 2018, com crescimento nominal de 35,44 % e 
inflação de 26,81 % (INPC - IBGE).   

BALANÇA COMERCIAL 

 Em valores acumulados entre janeiro e maio, nos 
últimos cinco anos, o maior saldo da balança comercial do 
Rio Grande do Norte foi alcançado em 2018, registrando 
mais de US$ 56,8 milhões. Nos cinco períodos, exportações 
apresentavam tendência de alta, apesar do pequeno recuo 
em 2018, quando o valor exportado aproximou-se de US$ 
116,8 milhões. Importações caíram ao longo do tempo 
(exceto para 2017), ficando próximas a US$ 60 milhões em 
2018. O comparativo entre valores de 2014 e 2018, em 
termos nominais, mostra queda de 26,89% nas importações, 
enquanto exportações e saldo da balança comercial 
cresceram 26,03% e 434,27%, respectivamente.  
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NOTÍCIAS SETORIAIS 

 

SEBRAELAB: NOVO CONCEITO DE ESPAÇO 

No dia 29 de maio último foi inaugurado o SEBRAELAB, um ambiente multifuncional, versátil, moderno 
e dinâmico. Construído no espaço central da sede do SEBRAE/RN, em Natal, o SEBRAELAB vai muito além da 
bela estrutura física inovadora. As ideias ali estimuladas e compartilhadas propiciam uma rica troca de 
experiências, o aprendizado contínuo, favorecendo a criação de novos negócios, alguns, talvez, sequer 
conhecidos. Soluções para velhos problemas!  

O SEBRAELAB está aberto para uso do SEBRAE/RN e dos clientes de todos os projetos, segmentos e 
atividades. São compatíveis com o SEBRAELAB quaisquer temas ligados à inovação e ao empreendedorismo, 
como atividades de criação e cocriação utilizando videoconferências, reuniões diversas focadas em negócios, 
criação, empreendedorismo, reunindo clientes e parceiros ou mesmo uma equipe à distância, maratonas de 
desenvolvimento de software e programação, dentre outros.  

O interessado (usuário/cliente/instituição) pode solicitar a utilização do SEBRAELAB por meio de um 
formulário online, acessível no link bit.ly/sebraelabnatal, para que o SEBRAE/RN avalie sua demanda. Também 
pode ser usado o 0800-570-0800, caso em que o próprio CALL CENTER preencherá o formulário.   

 

MOBILIZAÇÃO EMPRESARIAL PELA INOVAÇÃO 

Como extensão do movimento nacional denominado Mobilização Empresarial pela Inovação, foi 
instalado, no dia 26 de maio último, o “Comitê de liderança empresarial pela inovação do Rio Grande do Norte”, 
uma parceria SEBRAE/RN – FIERN. O Comitê busca levar à classe empresarial do Rio Grande do Norte as “boas 
práticas “ da inovação, como uma ferramenta de gestão para os negócios, independente do porte e segmentos 
das empresas. Sua atuação acontecerá em quatro eixos: fomento, legislação, capacitação e articulação 
institucional, cada um deles sendo conduzido por uma subcomissão que se dedicará ao tema com profundidade. 
As subcomissões foram escolhidas durante a primeira reunião do Comitê, realizada em 07/06/2018, quando 
também foi traçado o plano de ação.   

 

INCENTIVO A NEGÓCIOS DA ECONOMIA CRIATIVA 

O Edital Nº 03/2018, uma chamada pública para incentivo a projetos da economia criativa, foi lançado 
no dia 06 de junho de 2018 pelo SEBRAE/RN. Ele contemplará projetos voltados à música, dança, artesanato, 
artes cênicas e visuais, editorações e audiovisuais, com apoio financeiro que varia entre cinco e quinze mil reais. 
Os critérios de seleção, neste ano, atribuem uma pontuação específica para projeto cultural de negócios de 
impacto social e ambiental, bem como para projeto com a temática Natal na II Guerra Mundial. Temas relevantes 
e caros à sociedade potiguar. 

A inscrição de projetos pode ser feita até o dia 05 de julho, a avaliação será procedida no período de 
16 de julho a 03 de agosto, sendo os resultados divulgados três dias depois. Dúvidas podem ser esclarecidas e 
informações obtidas no endereço economiacriativa@rn.sebrae.com.br. O edital completo pode ser acessado 
por: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rn/sebraeaz/licitacoes-e-
pregao,c32b1d6351ce3510VgnVCM1000004c00210aRCRD 
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ARTIGO DO MÊS 

             MULHER: MÃES, EMPREENDEDORAS, GESTORAS, QUEM SÃO? 
 

 

 

 

 

 

 

Empreender, no Brasil, não é uma tarefa fácil. A elevada carga tributária, mão-de-obra pouco qualificada 
para determinadas funções, instabilidade econômica, dimensões continentais que dificultam a logística, entre 
outros problemas, corroboram para a afirmação de que empreender em nosso pais é uma tarefa no mínimo 
desafiadora.  

E, quando falamos na perspectiva do empreendedorismo feminino? As mulheres, quer seja por uma 
visão biológica ou antropológica, sempre assumiram ao longo da história a criação dos filhos, o cuidado com o 
espaço familiar. Foram as mulheres que iniciaram o processo de agricultura, quando jogavam sementes na terra 
e perceberam que esta ação gerava novas plantas, que serviam para alimentar sua família. Assim nasceu a 
agricultura. A mulher sempre esteve, como protagonista ou coadjuvante, na história da humanidade.  

Ao falarmos de empreendedorismo as mulheres cada vez mais estão conduzindo negócios, seja por 
necessidade, seja pelo desejo de terem autonomia. As razões diferem, mas é importante observar o crescimento 
das mulheres empreendedoras. Segundo dados da pesquisa: Quem São Elas, 2016, do universo das 
entrevistadas, 55% das empreendedoras brasileiras têm filhos e, dentre as que são mães, 75% decidiram 
empreender após a maternidade. Isto infere que, em sua maioria, as mulheres desejam empreender, e esse 
desejo persiste e é consolidado mesmo após a maternidade e com tantos afazeres. Se 55% das empreendedoras 
buscam mais qualidade de vida, 39% delas trabalham 9h ou mais por dia, ao passo que muitas mulheres, além 
de conduzirem seus negócios e chefiarem as famílias, têm uma carga elevada de horas de trabalho e de 
atribuições que vão além da vida laboral em seus postos de trabalhos.  

O nível de escolaridade das mulheres vem aumentando nas últimas décadas, com 79% das 
empreendedoras entrevistadas possuindo ensino superior completo, um dado importante que corrobora com 
a gestão de negócios por mulheres. Nos seus negócios elas buscam conhecimentos, nem sempre fornecidos em 
centros de ensino formal. A média de idade das empreendedoras brasileiras é de 39 anos. As casadas são 61%, 
enquanto 44% delas são chefes de família. Essas jovens mulheres e mães de família contribuem fortemente com 
a renda familiar.  

O percentual de mulheres que são Micro Empreendedoras Individuais – MEI é de 35% e destas 17% têm 
sócios, enquanto 39% contam com alguém trabalhando/ajudando no negócio. A força da mulher nos Pequenos 
Negócios brasileiros vem consolidando um perfil mais exigente e de maior qualificação. Em pouco tempo 
teremos um avanço no Empreendedorismo Feminino no Brasil. Que as mulheres tenham sempre a maestria de 
conduzir seus negócios com leveza e dedicação. 
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