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SÍNTESE CONJUNTURAL 
 

As análises abaixo consideram séries históricas em períodos situados entre 2013 e 2017, referentes a saldo de empregos, de 
janeiro a setembro, bem como arrecadação de ICMS e balança comercial do RN, os dois últimos entre janeiro e outubro. 

 
 

SALDO DE EMPREGOS NO RN 

Segundo o CAGED, no RN, em setembro de 2017 
as admissões superaram as demissões, resultando na 
criação de 1.642 vagas de trabalho formal, que 
resultaram em 2.322 novos empregos, nos nove 
primeiros meses do ano. Esse saldo continua a mostrar 
uma tendência de recuperação do mercado de trabalho. 
Apesar de o número ser menor do que aquele obtido no 
início da série (2013 e 2014), reverte os valores negativos 
de 2015 e 2016, embora mantenha saldo negativo de 
2.573 vagas, nos últimos 12 meses.  

 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 

O ICMS arrecadado pelo Rio Grande do Norte 
nos dez primeiros meses de cada ano, entre 2013 e 2017, 
superou, em 2017, R$ 4,1 bilhões. O crescimento nominal 
foi de 4,3% entre 2016 e 2017, e de 28,3% entre 2013 e 
2017.  Apesar do evidente esforço fiscal de arrecadação, a 
economia retraída anula a possibilidade de crescimento 
real de receitas, apesar das alíquotas já majoradas.   

 

BALANÇA COMERCIAL 

A balança comercial potiguar, nos primeiros dez 
meses de cada ano, entre 2013 e 2017, continuou a 
registrar uma curva ascendente. Embora com números 
negativos nos dois primeiros períodos, obteve um 
superávit de US$ 86,7 milhões, em 2017, crescimento de 
63,6% em relação ao período anterior. Também 
comparadas a 2016, as exportações cresceram 15,0% 
(mas ainda são inferiores a 2015), enquanto as 
importações sofreram queda de 1,7%.  
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NOTÍCIAS SETORIAIS 

 

INOVAÇÃO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS: FÓRUM VIRTUAL 

A Semana Global do Empreendedorismo – SGE, edição 2017, acontecerá no período de 13 a 19 de 
novembro. É um movimento global, com participação de milhões de pessoas, milhares de organizações e mais de 
160 países. Dentro da SGE será realizado o Fórum Digital - Inovação na Prática para Pequenos Negócios, com o 
intuito de tratar de inovação, mas focando em situações reais, com compartilhamento de histórias de falhas 
profissionais, problemas, desafios e erros. Totalmente gratuito e on-line, o fórum se realizará nos dias 13 e 14 de 
novembro, com possibilidade de interações. No segundo dias serão organizadas salas virtuais temáticas, com até 
20 participantes e especialistas para esclarecer dúvidas. Inscrições e mais informações podem ser feitas no site: 
http://www.aovivosebrae.com.br/inovacaonapratica 

 

UMA DÉCADA SEM ESTIAGEM 

Há otimismo entre meteorologistas sobre a melhoria das condições climáticas no Nordeste 
brasileiro. Gilmar Bristot, Gerente de Meteorologia da EMPARN, analisando imagens de satélite e diversos 
modelos meteorológicos, que incluem condições dos oceanos Atlântico e Pacífico, afirma que o fenômeno 
La Ninã deve permanecer até meados de 2018. O conjunto de fatores indica que há possibilidade de 
chuvas acima da média, entre 20% a 30%, já no próximo ano. O também meteorologista e professor da 
UFAL – Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, inclui na sua análise a atividade solar e séries 
históricas, e prevê o início de um ciclo sem estiagens, que deve se estabelecer no Nordeste até 2026. 
Muita chuva será necessária para a recarga de barragens e açudes, muitos completamente secos ou em 
volume morto. 

 

INDÚSTRIA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS SE INSTALARÁ NO RN 

A Chint Eletrics Co., uma das maiores empresas de energia solar do mundo, continua cumprindo o 
protocolo para instalação, em Extremoz, de uma indústria de painéis solares. Com investimento inicial de R$ 120 
milhões, e previsão de abertura de 1.300 vagas de emprego, a empresa chinesa planeja iniciar a construção dessa 
fábrica em fevereiro de 2018, segundo calendário apresentado ao Governador do Estado, no dia 09/11/2017. À 
inequívoca potencialidade do RN na geração de energias limpas e renováveis, junta-se agora a produção industrial 
de equipamentos necessários à energia solar. 

 

MAIS RECURSOS INJETADOS NA ECONOMIA 

No dia 17/11/2017 acontecerá a liberação de recursos do PIS, pela Caixa Econômica Federal, para 
empregados do setor privado nascidos no mês de novembro. Nesse mesmo dia empregados do setor público, cujo 
número de inscrição termine em 4, podem receber recursos do PASEP, no Banco do Brasil. Aposentados ou seus 
herdeiros, em caso de falecimento, também terão os recursos a que têm direito disponíveis no dia 17 de novembro. 
É um alento para a economia, movimentando o comércio e estimulando negócios. 
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ARTIGO DO MÊS 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

 

 

 

O empreendedorismo é uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento de um país, e no Brasil se 

traduz em sonho para muitos brasileiros. A pesquisa GEM 2017 identificou que no país, ter um negócio é o quarto 

sonho da população, atrás de viajar pelo território nacional, comprar a casa própria e adquirir um automóvel. 

Todos os dias milhões de pessoas têm ideias empreendedoras, estimuladas pelas oportunidades de 

mercado ou pela necessidade de ter um negócio. Poucas dessas ideias avançam e se transformam em realidade. A 

ausência de planos estratégicos e operacionais é um dos principais motivos de as empresas fecharem as suas portas 

antes de completar um ano de atividade. 

Como ajudar essas empresas a prosperarem?  

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial de grande importância dentro das empresas de 

todos os portes e setores, pois observa as principais questões empresariais, considerando a análise do ambiente 

externo e interno e determinando um rumo amplo para a organização. Tem sido útil por impulsionar as empresas 

a se guiarem na direção correta, auxiliando para que elas possam se antecipar às ameaças e possam fazer um 

diagnóstico de oportunidades e melhorias.  

Esta ferramenta não é utilizada apenas para definir objetivos e metas iniciais do negócio: ele auxilia no 

estabelecimento de uma visão futura, garantindo a perenidade da empresa ao longo dos anos. O Planejamento 

Estratégico deve ser revisitado frequentemente, tendo em vista a identificação de cenários e tendências, suas 

mudanças e seus novos posicionamentos. Além disso, a formulação de estratégias, de forma planejada e 

disciplinada, permite o aumento da competitividade no longo prazo, e ainda colabora com o engajamento dos 

colaboradores, que passam a contribuir de forma mais efetiva, para o alcance dos objetivos da empresa 

E você, já pensou no planejamento estratégico da sua empresa?  

 

 

Alinne Priscilla Dantas Silva 
Gerente da Unidade de Gestão Estratégica - UGE  
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PEQUENOS NEGÓCIOS DO RN 
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