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O primeiro semestre de 2015 é marcado por uma acentuada redu-

ção no saldo de empregos do Rio Grande do Norte. Isto é, a diferen-

ça entre admissões e demissões em todo o Estado, nesse período, 

foi de –9.764 postos de trabalho. Na análise semestral dos últimos 

cinco anos, o saldo de empregos no RN foi positivo apenas em 2012 

e 2014, sendo este último o saldo de 2.145 postos, o maior da série. 

Em boletins anteriores foi observado que entre 2011 e 2014, nos 

períodos anteriores a junho, a tendência de saldo de empregos era 

crescente, mas em 2015 a tendência é inversa. À medida que os 

meses passam, o saldo se deteriora em marcha rápida, refletindo a 

situação atual de incerteza da economia brasileira. 

 

O gráfico ao lado mostra o valor bruto da arrecadação do ICMS no 

Estado do RN nos sete primeiros meses dos anos de 2011 a 2015. Há 

uma tendência crescente nos valores monetários arrecadados; por 

exemplo, entre 2014 e 2015, o aumento foi, em média, 7,5%. Po-

rém, esse percentual teve uma pequena retração, pois entre 2013  e 

2014 o crescimento fora maior do que 8,5%. Salienta-se que os valo-

res são nominais, não levando em consideração o índice de inflação 

dos respectivos anos.  

O saldo da balança comercial do RN, no acumulado dos primeiros 

sete meses de 2015, mostra que as importações superaram as ex-

portações em mais de 18 milhões de dólares. Mesmo com um saldo 

negativo, o resultado ainda foi superior ao mesmo período do ano 

anterior em, aproximadamente, 49%. Na série analisada, apenas 

2012 obteve saldo positivo no acumulado de janeiro a julho, en-

quanto 2013 foi o pior ano, com um resultado negativo de US$ 37,3 

milhões. A partir desse ano as importações, bem como as exporta-

ções mostram crescimento, e o déficit da balança comercial poti-

guar vem sendo reduzido.  
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Notícias Setoriais 

Conforme estimativas apresentadas pela PNS (Pesquisa Nacio-

nal de Saúde) há mais animais de estimação nos lares brasileiros 

do que crianças. Esta afirmação é válida quando se compara a 

pesquisa supracitada e a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra 

de Domicílios), ambas realizadas pelo IBGE no ano de 2013 e 

divulgadas em junho deste ano. Os resultados apontam que, no 

Brasil, há cerca de 74,3 milhões de bichinhos (sendo 52,2 mi-

lhões de cães e 22,1 milhões de gatos), enquanto a estimativa 

para crianças, até 14 anos de idade, é de apenas 44,9 milhões. 

Esses números apontam para um nicho de mercado bastante 

promissor, o negócio de Pet Shops.  

POTIGUARES DA EMPRESA FINDME VENCEM BATALHA DE STARTUPS NA CAMPUS PARTY 

Na Campus Party, que aconteceu entre 23 e 26 de julho, em Recife, a empresa potiguar FindMe venceu a bata-

lha de startups com uma etiqueta inovadora que permite a quem perdeu objetos, achá-los com facilidade e pra-

ticidade. O novo produto, chamado FindMe Tag, pode ser aplicado em carteiras, celulares, bolsas e outros obje-

tos e vem com um QR Code e um endereço eletrônico único onde o usuário cadastra suas informações pessoais 

e de contato, como email, telefone/whatsapp. Dessa forma, se o cliente perder o objeto, a pessoa que o encon-

trar poderá fazer contato com o dono para devolvê-lo. Segundo pesquisas da empresa, a maioria das pessoas 

que encontram objetos desejam devolvê-los. A etiqueta está à venda no site da empresa e em lojas de Natal. 

Além disso, a FindMe, sediada na incubadora de empresas do IFRN, prepara-se para lançar novos produtos ino-

vadores. 

HÁ MAIS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DO QUE CRIANÇAS NOS LARES BRASILEIROS  

SETOR PET: TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO  

O faturamento do setor Pet, em 2014, foi 10% maior do que no ano anterior e a tendência é que continue cres-

cendo em 2015, de acordo com dados divulgados pela Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos 

para Animais de Estimação).  Representando cerca de 0,38% do PIB nacional, este mercado vem se destacando 

por um crescimento bastante considerável. Como exemplo, no acumulado dos últimos 5 anos, o percentual de 

aumento no faturamento do setor Pet foi cerca de 52%.  

CACHAÇA NORTE-RIO-GRANDENSE GANHA NOVOS TERRITÓRIOS 

Uma bebida típica brasileira, a cachaça, é “uma pedida certa” quando turistas estrangeiros visitam nosso país. Em 

nosso Estado não é diferente, a cachaça Samanaú tem conquistado o paladar dos visitantes e despertado interes-

se dos apreciadores. Sendo assim, foi iniciada a produção do produto visando à exportação e o país escolhido foi 

a Itália. A ideia deu tão certo que a fabricação da bebida foi expandida e agora chegará, também, a terras nigeria-

nas e chinesas, cujos primeiros contêineres têm data de envio prevista para o ano de 2016. 
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Artigo do mês 
Paulo Ricardo C. Bezerra  

Analista da Unidade de Gestão Estratégica 

 

Identificar a localização adequada para implementar o novo ponto comercial é uma das principais decisões do em-

preendedor. O melhor ponto comercial não é o mais barato ou o mais caro, o maior ou o menor. É aquele que pos-

sui as características físicas valorizadas pelo seu público, propicia a melhor relação custo-benefício e atende às exi-

gências legais, dando ao empresário a segurança indispensável na condução de um negócio. 

O local correto é um impulsionador de vendas. Ele não obedece a um padrão para todas as lojas, variando de acor-

do com o tipo de negócio e ramo de atuação. Por isso, antes de qualquer negociação o empresário deve saber bem 

qual o público que quer atingir e onde ele se concentra. 

É imprescindível entender o mercado em que se pretende atuar e aliar esse conhecimento à localização pretendi-

da. Fatores como ramo de atuação, clientes potenciais, demanda de mercado e concorrência devem ser levados em 

consideração, sendo tão importantes quanto os aspectos legais e financeiros. É possível mudar o preço de venda, 

os serviços prestados e sortimento de mercadorias em um período relativamente curto. Entretanto, as decisões de 

localização são mais difíceis de serem mudadas, devido ao alto investimento. 

As principais fontes de avaliação para a escolha de um ponto comercial são acessibilidade, visibilidade e concorrên-

cia. A acessibilidade é a facilidade com que o cliente entra e sai do local. São consideradas a condições do trânsito, 

barreiras naturais, horários de pico, assim como a visibilidade, fluxo de trafego, estacionamento, entrada e saída, 

dentre outros. O grande dilema da acessibilidade é a influência causada por fatores externos, como meio de trans-

porte, barreiras geográficas e fluência do trânsito, pois esses fatores têm impacto direto sobre o negócio. 

A visibilidade diz respeito às variáveis que, à medida que seu potencial cliente se aproxima, facilitam a identificação 

visual do seu ponto comercial. São fatores que, juntamente com a fachada e o letreiro, farão com que o estabeleci-

mento “salte” aos olhos do público circulante. Por essa razão localizações em esquinas geralmente têm um valor de 

ponto mais elevado, pois haverá maior número de pessoas circulando, que enxergarão o negócio em maior distân-

cia. 

Na busca por um ponto comercial alguns erros devem ser evitados. Os principais são: entusiasmo por determinada 

loja desocupada, quando o empreendedor, sem qualquer avaliação, toma a decisão de se instalar no local; a esco-

lha que foca unicamente o baixo preço do ponto disponível; a determinação de ponto em área adjacente a concor-

rentes, pois nem sempre o negócio se beneficia dessa vizinhança. Cautela e cuidado são sempre recomendáveis. 

Como escolher o ponto comercial 
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Dados sobre os Pequenos Negócios Período Total Fonte 

Número de Pequenos Negócios no Brasil Julho/2015 14.219.638 Empresômetro 

Número de Pequenos Negócios no RN Julho/2015 167.453 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 Julho/2015 2.593.907 Empresômetro 

Estatísticas dos Pequenos Negócios 


