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SÍNTESE CONJUNTURAL 
 

As análises abaixo consideram os dados de saldos de empregos, arrecadação de ICMS e balança comercial do Rio 
Grande do Norte, nos nove primeiros meses dos anos de 2012 a 2016. 

 

SALDO DE EMPREGOS NO RN 
 

O saldo de empregos no Rio Grande do Norte 
foi negativo, nos três primeiros trimestres de 2016, com 
perda de 11.098 postos de trabalho formal. 
Considerando a série histórica iniciada em 2012, entre 
janeiro e setembro, este foi o pior desempenho. 
Entretanto, há melhora no saldo de empregos, em 2015 
e em 2016, uma vez que no acumulado até setembro as 
perdas de empregos foram menores do que aquelas 
registradas até agosto. Na série em análise, 
considerando os cinco períodos, houve a geração de 
17.763 postos de trabalho.  

 
 
 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 
 

Até setembro de 2016 a arrecadação de ICMS 
pelo Fisco potiguar foi um pouco superior a R$ 3,5 
bilhões, valor que significa um crescimento de 7,9% em 
relação ao mesmo período de 2015. Apesar da eficiência 
da máquina arrecadadora, o crescimento nominal no 
período compreendido entre 2012 e 2016 foi de 36,5%, 
inferior à inflação. O mais importante instrumento de 
obtenção de recursos próprios, pelo governo estadual, é 
influenciado pela retração da atividade econômica.  

 

 
 

BALANÇA COMERCIAL 
 

As exportações efetuadas pelo Rio Grande do 
Norte, nos nove primeiros meses de 2016, foram de US$ 
179,7 milhões, valor muito próximo à média de iguais 
períodos (US$ 178,0 milhões), entre 2012 e 2016. As 
importações, por sua vez, em 2016, foram as mais baixas 
dos cinco períodos, alcançando US$ 140,5 milhões. Isso 
resultou em um saldo positivo da balança comercial no 
valor de US$ 39,2 milhões, o mais alto de todo o período 
e que, entre 2013 e 2015 haviam sido negativos. O ideal 
seria que o saldo positivo, em 2016, tivesse sido obtido 
pelo aumento das exportações, não pela retração das 
importações. 
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NOTÍCIAS SETORIAIS 
 

AGROMAIS RN PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO 
 

O AgroMais é um programa do Governo Federal voltado à redução da burocracia do Ministério da 
Agricultura, fortalecendo a competitividade do agronegócio no mercado nacional e internacional.  Em nível 
estadual e em conjunto com a Lei da Agroindústria Rural, desenvolvida pelo Governo do Estado e em fase de 
avaliação, a implantação de novos empreendimentos será agilizada. Essas medidas irão acelerar a criação de 
novas oportunidades de emprego e renda no meio rural. Com a criação do AgroMais é estimado pela Secretaria 
de Agricultura do Estado a geração de mais de R$ 500 milhões em novos investimentos, já para 2017, e foi 
estabelecida a meta de US$ 200 milhões em exportações em agronegócio e pesca.  

 
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM PETRÓLEO E GÁS 
 

Mossoró recebeu, em 28 de outubro último, o Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Petróleo e Gás, 
com laboratórios específicos, técnicos, pesquisadores e consultores qualificados, gerando empregos de ponta 
para garantir às indústrias do país, competitividade nos negócios, com foco em inovação e tecnologia. As 
empresas terão acesso às soluções tecnológicas, com produtos e serviços voltados às necessidades específicas 
que surgem nas suas atividades, possibilitando a criação de novos processos e novos produtos. O IST, que faz 
parte de uma rede formada pelo SENAI, será um ambiente de interação contínua entre a indústria, 
empreendedores, universidades, institutos de pesquisa e financiadoras, com o objetivo de acelerar o fluxo de 
conhecimento científico e tecnológico orientado para resultados efetivos.  

 
 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO VERÃO POTIGUAR 
 

A chegada do verão, com sol forte e altas temperaturas nas cidades litorâneas, pode ser uma 
oportunidade de negócio para os empreendedores. A Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios apontou 
algumas oportunidades para as cidades litorâneas do Brasil, sendo elas: a) casas de sucos e vitaminas devem 
continuar a crescer no verão, e as apostas são produtos semicongelados, como bebidas feitas com iogurte 
congelado e sorvetes, e opções saudáveis, em sintonia com as dietas da moda; b) lojas de decoração devem 
comercializar itens para áreas externas, como varandas e piscinas, pois o calor leva as pessoas a passarem mais 
tempo nessas áreas; c) empresas que instalam e reparam sistemas de ar condicionado podem esperar um 
aumento das vendas, no calor, pois as altas temperaturas levam as pessoas à contratação desses serviços. d) 
lingerie e moda praia, da qual o Brasil é referência, também sente o aumento da demanda no verão.  

 
 

AEROPORTO DO RN É ELEITO O MELHOR DO PAÍS 
 

O Aeroporto Aluízio Alves foi eleito o melhor do país na categoria até 5 milhões de passageiros, pela 
Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, realizada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC). O Terminal 
potiguar recebeu nota 4,36, do total de 5, ficando acima da média geral. A entrevista com os passageiros foi 
realizada em 15 aeroportos do país, sobre 37 quesitos, entre julho e setembro de 2016. Em 18 tópicos da 
pesquisa o Aeroporto de Natal ficou entre os três terminais mais bem avaliados. Os de maior destaque foram 
Facilidade de Desembarque no meio-fio (1º), Disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo (3º), 
Qualidade da internet/wi-fi disponibilizada pelo aeroporto (1º), Disponibilidade de assentos na sala de embarque 
(1º), Conforto Térmico (1º), Disponibilidade e limpeza de sanitários (ambos 3º), Sensação de segurança no 
aeroporto (2º), Limpeza Geral (3º) e Conforto acústico (3º). 
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ARTIGO DO MÊS 
 

O EMPREENDEDORISMO E A FEIRA DO EMPREENDEDOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muito se fala em empreendedorismo e normalmente pensamos sobre o que é o empreendedorismo, de fato. 
O que significa essa palavra, tão utilizada quando falamos em empresas e economia? O empreendedorismo tem 
muitas faces: criação de empresas, resolução de problemas, agregação de valor, identificação de oportunidades, 
dentre outros significados. O mais importante é que, a partir de tudo isso, seja gerado um negócio lucrativo. 

 
O avanço tecnológico aliado ao crescimento, à modernização da economia e à forma de produção e de 

prestação de serviços, gera a necessidade de formalização de conhecimentos, antes obtidos de forma empírica. 
Assim é que, atualmente, empreendedores estão criando novas relações de trabalho, empregos inovadores, 
quebrando antigos paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. 

 
O empreendedor é um realizador. Ele não só sonha, põe seus sonhos em prática. Ele enxerga oportunidades 

onde a maioria não as vê, transforma ideias em realizações e inova nas situações mais adversas. Quando temos 
uma pessoa assim, o empreendedorismo sai da teoria e é vivenciado. Mas nem sempre as iniciativas 
empreendedoras vêm de uma oportunidade, mas de uma necessidade. Como acontece na atual conjuntura 
econômica. 

 
Esses novos empreendedores precisam buscar capacitação, conhecimento e orientação para que possam 

empreender e obter o sucesso que tanto almejam. Mesmo não possuindo as características de um empreendedor 
típico, essas pessoas podem se preparar e buscar oportunidades para empreender. Uma delas é através da Feira 
do Empreendedor, que tem como objetivo principal fomentar a abertura de novos negócios, a competitividade e 
a sustentabilidade de negócios existentes.  

 
Em novembro de 2016, entre os dias 9 e 12, a Feira do Empreendedor será realizada na cidade de Caicó/RN, 

no Seridó, conhecido por ter grandes empreendedores. Muitos detêm a propriedade e administram empresas 
que são destaque em diversos segmentos, na região ou fora dela. Por isso o Seridó é a “Terra de 
Empreendedores”. 

 
Na Feira do Empreendedor de Caicó as oportunidades serão inúmeras. Reunidas em um só lugar, ocorrerão 

atividades diversas como palestras gereciais e magnas, clínicas tecnológicas, filmes, gincana universitária, 
atendimento e orientação empresarial, direcionados para o desenvolvimento e estímulo à cultura 
empreendedora. O público principal são atuais empreendedores, como MEI´s, ME´s e EPP´s, potenciais 
empreendedores, além de produtores rurais. 

 
A junção da Feira do Empreendedor com o Seridó foi um projeto que praticamente nasceu para ter sucesso, 

tantas eram as convergências positivas que levaram o evento para essa região. O resultado esperado é que mais e 
mais pessoas se tornem empreendedores. Cada um buscando trilhar a sua própria história de sucesso. 
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PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN 
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