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Entre janeiro e abril, nos últimos cinco anos, houve redução no sal-

do de empregos, com as demissões suplantando as contratações, 

exceto em 2014. Essa posição, se tomada isoladamente, significaria 

que o RN perdeu, nos cinco anos, 12.437 postos de trabalho. Como 

a análise se refere aos primeiros quatro meses de cada ano, ainda 

pode haver uma recuperação do nível de empregos, em 2015. O 

mais grave, no gráfico mostrado, é a retração de 6.300 empregos, 

principalmente se esse número é registrado em um cenário de alta 

na inflação e nos juros, com retração da atividade econômica.  

Aqui é apresentada uma síntese de alguns dados estatísticos sobre o RN, referentes a empregos formais, arrecadação de ICMS 

e comércio exterior. Embora não sejam os mais importantes indicadores para a avaliação da conjuntura econômica estadual, 

eles são rapidamente divulgados, permitindo seu acompanhamento sistemático, em séries históricas que podem ser acompa-

nhadas mensalmente. É esta a pretensão deste “Informativo Econômico”. 

O ICMS é a principal fonte de recursos arrecadados diretamente 

pelo Estado, fato que torna sua arrecadação importante para a ava-

liação da capacidade de gestão das contas públicas, seja para custei-

o ou investimento. A série histórica dos primeiros quadrimestres 

dos últimos cinco anos mostra tendência crescente, apesar de ligei-

ro decréscimo em 2012. É preciso lembrar que o efeito inflacionário 

não está contemplado no gráfico, que, se ajustado, mostraria uma 

menor tendência de crescimento. 

Nos cinco primeiros meses dos últimos cinco anos a balança comer-

cial norte-rio-grandense apresentou números negativos em 2011 e 

2013, e os superávits obtidos em 2014 e 2015 ainda não foram sufi-

cientes à compensação do déficit de 2013. As exportações, princi-

palmente o agronegócio da fruticultura, têm mostrado tendência de 

baixa, decorrência dos vários anos de escassez hídrica, enquanto 

pescados ganham cada vez mais espaços na pauta de exportações. 
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Notícias Setoriais 

O agronegócio do RN tende a se tornar mais competitivo caso se concretize a escolha do aeroporto de São Gonça-

lo para implantação do HUB de cargas planejado pelo grupo LATAN. Em 06/06/2015 um vôo cargueiro experimen-

tal transportou 70 toneladas de mamões frescos para a Alemanha, de onde seriam distribuídos para outros países 

europeus. A rota está sendo operacionalizada pela Lufthansa Cargo, uma das maiores empresas de transporte 

aéreo do mundo. Outros produtos que podem ser exportados são o atum fresco, peixe meca e camarão, impulsio-

nando o agronegócio potiguar. 

Bons ventos para o Rio Grande do Norte 

O Rio Grande do Norte ultrapassou em Abril/2015 a marca de dois gigawatts de energia produzida a partir dos 

ventos, sendo o primeiro Estado a ultrapassar tal barreira, e a mudar o perfil da sua matriz energética. O RN su-

pera o montante de potência instalada de todos os países da América do Sul, juntos, exceto o Brasil, que tem 

capacidade nacional instalada de 5.841 megawatts, segundo dados do CERNE (Centro de Estratégias em Recur-

sos Naturais e Energia). A produção do RN se equipara a alguns países europeus, como a Irlanda e a Áustria. 

Orgânicos e a crescente demanda por alimentação saudável 
A crescente demanda por alimentação saudável, sem uso de agrotóxicos e sem agredir o meio ambiente, tem 

aberto oportunidades para produtores de frutas e hortaliças orgânicas, pois a elevação dos preços tem tornando 

competitiva essa produção. A Tecnologia Social PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) utiliza, 

por exemplo, métodos de irrigação por aspersão e gotejamento que buscam a racionalidade no uso desse recur-

so, reduzindo custos e garantindo um preço acessível ao consumidor e lucrativo para o produtor. No RN são 379 

produtores orgânicos cadastrados em 19 Organizações de Controle Social, segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

Agronegócio no ar 

ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios  

Os indicadores de confiança funcionam como sinalização do hu-

mor do empresário e são importantes porque mostram para on-

de a economia está caminhando. Um desses índices é o ICPN, 

inspirado nos Indicadores de Confiança da Universidade de Mi-

chigan e do Conference Board norte-americano. Ele expressa a 

tendência do nível de atividade, levando em conta o presente e o 

futuro, onde ICPN>100 “tendência” de expansão da atividade; 

ICPN=100 “tendência” de estabilidade da atividade e ICPN < 100 

“tendência” de retração da atividade. Em abril, o índice de confiança dos empresários potiguares registrou 103 

pontos, ligeiramente superior ao número que indica estabilidade, sendo um avanço de 7 pontos em relação ao 

mês anterior, que indicava retração da atividade empresarial. 
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Artigo do mês 
José Ferreira de Melo Neto 

Superintendente do SEBRAE/RN 

 

Nasce, aqui e agora, um informativo econômico despretensioso, que pode ajudá-lo no estudo e compreensão do 

cenário econômico potiguar. Mensalmente serão apresentados neste espaço dados e informações relevantes que 

facilitarão o trabalho do colaborador SEBRAE, empenhado em elaborar um projeto; do investidor que pensa em 

participar de um negócio; do empreendedor que tem um sonho a realizar. O foco será sempre o Rio Grande do 

Norte e os pequenos negócios potiguares, embora não possamos descolá-los da economia nacional, imersa em se-

vera crise, inclusive política. O aumento da inflação e dos juros básicos, aliados ao baixo investimento, público e 

privado, não é o ambiente onde gostaríamos de fazer negócios. 

Neste primeiro número há indicadores preocupantes, como a redução no número de empregos com carteira assi-

nada. Mas há, também, boas notícias. O vento conspira a nosso favor ao se transformar em energia limpa e susten-

tável pela força das eólicas. O agronegócio faz bonito, agora com expectativa de exportações via aérea, que se ex-

pandirão a partir da instalação de um HUB no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante – 

RN. 

O grupo LATAM, que estuda esse projeto, prevê que daqui partirão 18 novas rotas domésticas, haverá 13 destinos 

internacionais ligados diretamente e esse aeroporto e os 23 voos hoje realizados subirão para 223 após a efetiva-

ção dos investimentos, estimados em R$ 4 bilhões, que gerarão 10.000 empregos diretos. Neste cenário ganham 

relevância as mercadorias perecíveis e de maior valor agregado, para as quais a rapidez é garantia de qualidade nas 

entregas, como é o caso de mangas maduras ou flores e seus botões, folhagens e até arranjos florais. Sobre os 6 

milhões de passageiros/ano previstos e suas interações econômicas de transporte, hospitalidade, alimentação e 

lazer, são inegáveis e óbvias as possibilidades que se abrem à economia potiguar. Ainda na linha do otimismo, des-

taco a incomum união entre todas as correntes políticas estaduais, que estão empenhadas em trazer para este Es-

tado um investimento privado ansiosamente cobiçado também pelo Ceará e Pernambuco. Nesta corrente positiva 

estão integradas as classes produtoras potiguares e todos os que batalham pelo nosso desenvolvimento socioeco-

nômico.  

Tenho a esperança de que este “Informativo Econômico” possa auxiliá-lo de alguma forma. Ele é o primeiro fruto 

concreto do “Observatório dos Pequenos Negócios”, e está sendo elaborado de forma compartilhada, sob a batuta 

da nossa Unidade de Gestão Estratégica. Bom proveito para todos.  

UM BOLETIM PRÁ VOCÊ 
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Pequenos Negócios no RN 

Dados sobre os Pequenos Negócios Período Total Fonte 

Número de Pequenos Negócios no Brasil Junho/2015 13.884.893 Empresômetro 

Número de Pequenos Negócios no RN Junho/2015 166.010 Empresômetro 

Empregados com carteira assinada nos Pequenos Negócios 2013 267.675 Rais 

Participação das Microempresas no total empregados 2013 24% Rais 

Participação das Pequenas Empresas no total de empregados 2013 19% Rais 

Remuneração média nas Microempresas  2013 R$ 1.058,52 Rais 

Remuneração média nas Pequenas Empresas 2013 R$ 1.392,86 Rais 

Pequenos Negócios no total de empresas exportadoras 2013 41,4% Secex/MDIC 

Pequenos Negócios no valor das exportações 2013 8% Secex/MDIC 

Valor total das exportações pelos Pequenos Negócios 2013 US$ 20 milhões Secex/MDIC 

Número de Pequenos Negócios no Nordeste Junho/2015 2.534.962 Empresômetro 

Estatísticas dos Pequenos Negócios 

Fonte: SEBRAE, ICPN — maio/2015 

* 

*Opinião de empresários potiguares, em pesquisa realizada em maio/2015. 


