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SALDO DE EMPREGOS NO RN 

O valor do ICMS arrecadado pelo Rio Grande do Norte, no período de 

janeiro a setembro de 2015, foi de 3,2 milhões de reais, um aumento de 

5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O gráfico ao lado 

mostra uma série histórica de cinco anos (2011-2015), na qual se evi-

dencia o comportamento ascendente do valor nominal arrecadado e 

suas respectivas taxas de crescimento. A crise econômica enfrentada 

pelos brasileiros, neste ano, também atingiu os norte-rio-grandenses, 

fato refletido na arrecadação de impostos, com 2015 apresentando a 

menor taxa de crescimento, reflexo da incerteza do consumidor quanto 

à economia do país.  

Considerando o comércio internacional do RN nos meses de janeiro a 

setembro de 2015, o resultado da balança comercial foi deficitário em 

US$ 5,4 milhões. No entanto, comparando com o acumulado do ano até 

agosto (US$ -26,4 milhões), o mês de setembro produziu uma melhora 

de, aproximadamente, US$ 21 milhões no saldo da balança. Este fato foi 

provocado pelo bom desempenho das exportações em setembro, pois, 

enquanto as importações aumentaram 3,8%, as exportações cresceram 

16%, aproximadamente. Além da desvalorização do real, fatores sazo-

nais podem ter interferido nesses números. Observando a série no gráfi-

co ao lado, apenas 2012 obteve superávit nos últimos cinco anos, nos 

meses considerados. 
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BALANÇA COMERCIAL 

As análises abaixo consideram os dados dos meses de janeiro a setembro, nos anos de 2011 a 2015. Apresenta-se o saldo de 
empregos no Rio Grande do Norte, o ICMS arrecadado pelo Governo, bem como a balança comercial do RN. 

Arrecadação ICMS (Acumulado Jan-Set R$ Mil) 

Fonte: transparencia.rn.gov.br. Elaboração: SEBRAE/RN 

Balança Comercial do RN 
(Acumulado Jan-Set US$ FOB Mil) 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: SEBRAE/RN 

Saldo de empregos no RN (Acumulado Jan-Set) 

ARRECADAÇÃO DE ICMS 

Fonte: AliceWeb. Elaboração: SEBRAE/RN 

No Estado do Rio Grande do Norte houve, no acumulado de janeiro a 

setembro de 2015, uma redução de 8.164 postos de trabalho; um de-

créscimo de 169% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao 

considerar o acumulado até agosto deste ano (dados presentes no bole-

tim anterior), evidencia-se um acréscimo de 2.482 postos de trabalho, 

um aumento de 23%.  O gráfico ao lado mostra uma série histórica dos 

últimos cinco anos, e nele percebe-se que o maior saldo foi obtido em 

2012, com a criação de 13.919 postos de trabalho. Ao agregar os dados 

de toda a série, nos últimos cinco anos, temos um resultado de 40.000 

postos de trabalho criados.  
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Notícias Setoriais 

Os procedimentos para abertura e fechamento de empresa no Rio Grande do Norte são uma tarefa árdua, burocrática e muito 

cansativa para o empreendedor. Para mudar essa situação está em desenvolvimento uma plataforma que agiliza e integra to-

dos os procedimentos necessários para legalizar o funcionamento e o encerramento das atividades dos pequenos negócios. É a 

Redesim - Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. A expectativa é que, até 

2017, todos os municípios potiguares utilizem a plataforma, e que o empreendedor consiga fazer a abertura, alteração e fecha-

mento da empresa em, no máximo, três dias. No RN, a Redesim pode ser acessada pelo site http://www.redesim.rn.gov.br. 

REDESIM REDUZ BUROCRACIA PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS 

ECOEFICIÊNCIA E LUCRATIVIDADE 

Ecoeficiência é um termo criado pelo WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), em 1991, para definir uma 

empresa que faz uso inteligente dos recursos. Assim, uma empresa ecoeficiente é aquela que diminui os impactos ambientais 

nos sistemas de produção através de práticas de redução e otimização, cada vez mais acessíveis às empresas, inclusive as de 

pequeno porte. Uma das tecnologias emergentes é a descentralização da matriz (smart grids), que permite medir a quantidade 

exata de energia que está sendo consumida em cada domicílio, indústria ou ponto de venda, em tempo real. Empresas podem 

obter eficiência energética, seja pela utilização de fontes renováveis (eólica, solar, biomassa, entre outras), ou pela reciclagem 

de resíduos sólidos, por meio da redução e/ou substituição de matérias-primas virgens por material reciclado. Esta prática, 

além de tornar a empresa ecoeficiente e lucrativa, tem a vantagem de atender ao marco legal estabelecido pela Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos, que imputa a responsabilidade por esses resíduos sólidos a fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciante e cidadãos, de forma compartilhada. Assim, sem necessidade de altos investimentos, as pequenas empresas po-

dem reduzir custos e desperdícios apenas com mudança de procedimentos, tornando-se ecoeficientes e construindo uma ima-

gem pública favorável. 

CRESCIMENTO DE NOVOS EMPREENDEDORES 

O Rio Grande do Norte foi o Estado que apresentou o maior crescimento de novos empreendedores, de 2014 para 2015, que 

foi de 15,7% segundo dados do Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. Diante da crise econômica do país e 

desemprego, o aumento do número de novas empresas, no acumulado interanual, pode ser creditado ao aumento do empre-

endedorismo por necessidade, em contraposição ao empreendedorismo por oportunidade. São Paulo foi responsável por 

27,3% dos novos empreendimentos no período no país; Minas Gerais vem em seguida, com 10,9% do total. O Acre apresentou 

a maior queda (10,5%). Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas em-

presas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs 

consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian. 

Mesmo com a crise econômica e o desemprego um estudo aponta que há oportunidades de negócios no interior do Estado. 

Até o final do ano, a estimativa é que R$ 22,2 bilhões terão circulado na economia de 156 municípios, representando um acrés-

cimo de R$ 3,2 bilhões no bolso da população que mora no interior, entre 2010 e 2015. Os dados são do IPC Maps Interior 

2010-2015, divulgado esta semana pela IPC Marketing Editora, especializada no cálculo de índices de potencial de consumo. 

Entre os hábitos de consumo os maiores gastos ficam com alimentação fora de casa, medicamentos, lazer e cultura, além de 

veículo próprio. Juntamente com o fenômeno da interiorização ocorre o da descentralização de empresas, que têm buscado 

cidades polos do interior, atraídos pela conjuntura de melhor condição de vida, menores custos de implantação e de salários a 

serem pagos. Em Mossoró, por exemplo, ao invés de o consumidor migrar para Natal e Fortaleza, ele consome na própria cida-

de, que se torna mais atrativa com a chegada de novos negócios, como shopping centers, grandes supermercados e lojas de 

veículos, entre outros. 
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INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO 
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Artigo do mês 

 
João Leonel Albuquerque Pontes, 

Analista Técnico - Escritório Regional do Agreste 
 

 

 

A crise econômica, a instabilidade política e financeira, o crescente desemprego que afligem o Brasil, deixam consumidores 
receosos na hora das compras e empresários angustiados com o resultado para o período. Conforme aponta um levantamento 
da Confederação Nacional do Comércio – CNC, as vendas do Natal terão a primeira queda nos últimos 11 anos, com retração 
real de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.  
 
Esse cenário novo e sombrio exige do empreendedor atitudes diferentes para encarar a crise e alavancar as vendas, nesse que 
é o período mais importante para o comércio brasileiro. Nem tudo está perdido e há muito que fazer para superar o momento 
e obter bons resultados com as vendas do Natal. O primeiro passo é lançar mão de estratégias, conforme sugerido: 
 
Treinamento e valorização de pessoas 
Ter uma equipe de vendas preparada, valorizada e motivada influenciará diretamente no resultado das empresas. A menos de 
dois meses do Natal é importante que empresários de pequenos negócios invistam na capacitação de seus funcionários para 
que possam encantar clientes, vender mais e alcançar metas. Portanto, invista! 
 
Visual da loja e exposição de produtos 
Tornar o ambiente mais bonito, confortável e decorado com o tema do Natal influencia o consumidor e melhora a experiência 
de compra. A maioria dos consumidores valoriza e é influenciada a comprar pelo que vê. Então a regra é clara, capriche no vi-
sual da loja, na exposição dos produtos, destaque os produtos com condições especiais de venda. Música e perfumes também 
ajudam a tornar a loja mais atrativa, mas cuidado com os exageros!  
 
Ações promocionais 
Mesmo que esse seja um período onde naturalmente a economia está aquecida e as pessoas compram mais, o empreendedor 
deve planejar e executar ações que promovam a empresa, despertem o interesse do cliente e criem um ambiente favorável às 
vendas de Natal.  
 
Invista no relacionamento e na experiência de compra 
O pequeno negócio deve investir na característica que mais o difere: relacionamento com o cliente. Ali ele é conhecido pelo 
nome e tem suas preferências identificadas. Quando a compra é uma experiência confortável, rápida, direta e prazerosa o cli-
ente é fidelizado e o pequeno negócio se torna competitivo! Os clientes querem satisfazer suas necessidades. Encantá-los deve 
ser a grande meta. É hora de dar um show de atendimento e garantir um Natal de boas vendas! 

UM NATAL DE BOAS VENDAS 
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Pequenos Negócios no RN 
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ICPN>100 expansão da atividade, 
ICPN=100 estabilidade da atividade e 
ICPN < 100 “tendência” de retração 
da atividade. Fonte: SEBRAE. 

Índice de Confiança dos Pequenos Negócios 

Fonte: Receita Federal - setembro/2015 
Elaboração: SEBRAE/RN 

Número de MEI formalizados no RN em 2015 

Fonte: Receita Federal - setembro/2015 
Elaboração: SEBRAE/RN 

Evolução dos optantes pelo Simples Nacional, no RN 

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: SEBRAE/RN. ME: Microempresa; EPP: Empresa de Pequeno Porte; MGE: Média e Grande Empresa 

Saldo mensal de empregos formais por porte de empresa contratante em 2015. 


