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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, no primeiro semestre do período 2012 a 2016. 

 
 

SALDO DE EMPREGOS NO RN 
 

No primeiro semestre de 2016 o Rio Grande do 
Norte perdeu 15.824 vagas de trabalho, a pior situação na 
série de iguais períodos, nos últimos cinco anos. Nesses 
anos, considerando-se as vagas criadas (2012 e 2014), 
menos as extintas (2013, 2015 e 2016), é constatada a 
perda de 20.755 empregos formais. A extinção de vagas, 
em 2016, foi maior do que a de 2015 em 80,7%. Todas as 
atividades econômicas registraram saldos negativos, 
concentrados em: comércio, construção civil, indústria de 
transformação, agropecuária e serviços, com quedas de 
4.326, 3.365, 3.075, 2.446, e 2.409, respectivamente. 

 
 
 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 
 

A arrecadação de ICMS no primeiro semestre de 
2016 foi de R$ 2.319,5 milhões, aumento nominal de 5,5% 
em relação a igual período de 2015, o menor crescimento 
da série analisada. Entre o início e o final da série o 
crescimento nominal foi de 35,1%, enquanto o índice de 
inflação, nesse período, foi de 36,1% (calculado pelo 
INPC).  

 
 
 
 

BALANÇA COMERCIAL 
 

O valor das exportações potiguares, no primeiro 
semestre de 2016, alcançou US$ 113,8 milhões, um 
decréscimo de cerca de 22,1% sobre igual período de 
2015. As importações tiveram queda bem menor, de 
aproximadamente 3,5%, com o valor de US$ 90,2 
milhões, enquanto o saldo da balança comercial foi de 
US$ 23,6 milhões.  
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NOTÍCIAS SETORIAIS 
 

CENTRO INTERNACIONAL DOS CORREIOS NO RN SERÁ INSTALADO 
NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

 

Foi assinado, no dia primeiro de agosto, o contrato de parceria entre os Correios e o Consórcio 
Inframérica, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, que investirá 
cerca de R$ 30 milhões para viabilizar o denominado “HUB dos Correios”. Trata-se de um Centro de movimentação 
de cargas internacionais, o primeiro do Nordeste, que a partir de São Gonçalo do Amarante receberá e distribuirá 
tais cargas (inclusive do e-commerce) a todo o Norte e Nordeste, bem como a certas localidades do Centro-Oeste. 
O Brasil só dispõe de Centros semelhantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, daí a relevância da escolha, uma 
vez que outros operadores logísticos serão atraídos para o entorno, induzindo investimentos e gerando 
oportunidades para novos negócios. A obra será construída no modelo “build to suit”, especificamente para uso 
dos Correios, que alugará as instalações a partir de sua conclusão, prevista para o segundo semestre de 2017.  

 

NOVAS INDÚSTRIAS PARA O RN 
 

A quinta unidade da Cerâmica Elizabeth no país, a primeira no RN, localizada no Distrito Industrial de 
Goianinha, deverá iniciar seu funcionamento no final de agosto, produzindo azulejos e pisos cerâmicos. O 
investimento da empresa foi de R$ 62 milhões, sendo criados 232 empregos diretos, com produção de 1,4 milhão 
de metros quadrados de cerâmica. Ao final do projeto, em 2020, os investimentos devem chegar a R$ 179 milhões, 
ocupando 450 trabalhadores, que produzirão 3 milhões de metros quadrados. A cerâmica usará argila do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, além do talco e do caulim originários deste Estado.  

 

Direcionada à produção de resinas acrílicas, alquídicas e poliéster, e tendo previsão de iniciar suas 
atividades em novembro vindouro, a Resinorte funcionará no Centro Industrial Avançado, em Macaíba, gerando 
110 empregos diretos, segundo informa a SEDEC. Sendo uma empresa de base, secundária, seu maior mérito é 
fomentar a instalação de outras indústrias, como a de piscinas de fibra, tintas e botões, inclusive empresas do setor 
eólico, que aqui poderão adquirir matérias-primas, aumentando sua competitividade. As duas empresas, ligadas à 
indústria da construção civil, têm em comum a ideia de que é necessário continuar a investir, mesmo em época de 
crise. 

TURISMO INTERNACIONAL GANHA FÔLEGO NA TERRA POTIGUAR 
 

Há notícias econômicas positivas na área do turismo internacional. Entre 1º de janeiro e 26 de julho de 
2016 a Polícia Federal no Rio Grande do Norte registrou a chegada de 18.335 estrangeiros neste Estado, um 
crescimento de cerca de 43,8% em relação a igual período de 2015. Entraram pelo Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante e pelo Porto de Natal turistas portugueses e italianos, em número de 6.891 e 5.325, respectivamente, 
além de outras nacionalidades, principalmente da Espanha, Argentina e França, cada país enviando mais de 2.200 
visitantes. A previsão é que tenha havido a agregação de aproximadamente R$ 15 milhões à economia potiguar. 
Ótima oportunidade de negócios para os 52 segmentos impactados direta e positivamente pelo turismo.   

 

FRUTICULTURA VOLTARÁ A TER RELEVÂNCIA NA ECONOMIA DO RN 
 

As férteis terras de Ipanguaçu, que pertenceram à empresa Del Monte, voltarão a produzir frutas, muitas 
delas voltadas à exportação. A previsão, ainda em 2016, é de US$ 7 milhões, em 550 contêineres, via Porto de Natal. 
Para isso serão plantados 400 hectares de frutas, a partir deste mês de agosto, o que gerar cerca de 600 empregos 
diretos. O projeto é da empresa Itaueira, a maior exportadora de frutas do Ceará, que, de imediato, investirá 
aproximadamente R$ 8 milhões para viabilizar a retomada da produção no Vale do Açu. Há grande expectativa na 
região, pois o melão, por exemplo, já passou por vários testes, que registraram resultados excepcionais.  

 
  



 

 

BOLETIM DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

Página 3 

 

 

 

ARTIGO DO MÊS 
 

SUSTENTABILIDADE E PERSPECTIVAS PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Durante muitos anos, a temática da sustentabilidade empresarial ficou restrita às grandes corporações, 

especialmente por mitos que alimentavam a ideia de que custava caro e, portanto, seria inviável aos pequenos. 
Entretanto, nos últimos quinze anos a Sustentabilidade tem se firmado como uma importante estratégia 
competitiva para os Pequenos Negócios, integrando valores sociais, ambientais e financeiros na construção de 
modelos de negócios mais eficientes e menos impactantes à sociedade. 

 
Em sondagem realizada pelo Sebrae em 2013, identificou-se que 59,5% dos empresários brasileiros veem 

a Sustentabilidade como oportunidade de geração de valor. Porém, na mesma pesquisa, 90,3% dos entrevistados 
deram notas médias ou baixas quando avaliaram seu conhecimento sobre o tema, apontando uma vasta agenda 
de trabalho a ser cumprida a fim de que as empresas, após compreensão mais aprofundada do tema, enxerguem 
as possibilidades de inserção neste crescente mercado. 

 
A Sustentabilidade integrada à gestão é galgada passo a passo, por meio da definição da estratégia, sua 

implementação e monitoramento. Os negócios que estão adotando práticas sustentáveis têm melhorado seus 
resultados financeiros, provenientes da otimização dos processos produtivos e redução de custos com insumos 
como energia, água e matéria-prima, especialmente pela minimização do desperdício. Quem não se adaptar às 
novas demandas terá poucas chances de longevidade, decorrente de vários aspectos, como as crescentes 
regulamentações legais, acirrada competitividade e perfil consumidor cada vez mais exigente. 

 
Outra tendência é a criação de negócios sustentáveis ou “negócios verdes”. São nichos de mercado em 

diversos segmentos com um novo modelo empresarial, onde os produtos e serviços oferecidos baseiam suas 
estratégias no diferencial competitivo que vão além do seu fim em si, abrangendo todo o seu ciclo de vida – do uso 
de matéria-prima à eliminação, sendo reconhecidas por isso através de incremento no valor de mercado e na 
imagem perante a sociedade e os consumidores. 

 
Os Pequenos Negócios concentram 52% dos empregos formais no país, representando mais de 40% do 

contingente salarial e respondem por 27% do PIB, são, portanto, protagonistas nesta mudança de paradigma para 
uma forma de empreender mais harmônica com a preservação ambiental e o desenvolvimento social. Neste 
cenário, a Sustentabilidade ganha relevância, não somente como um imprescindível fator de competitividade, mas 
como meio de sobrevivência no mercado, e êxito empresarial no longo prazo.  

 
 
 
 

  

Fernando Antônio de Sá Leitão Morais  
Gerente do Escritório Regional do Vale do Assú 
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PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN 
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