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Apresentação

Este livro eletrônico relata as pesquisas de um grupo de 
professores e alunos de graduação e de pós-graduação do 
Departamento de Economia (Depec) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) durante o período da 
pandemia do novo coronavírus no estado.

Esse vírus foi detectado em 31 de dezembro de 2019, em 
Wuhan, na China, de onde se propagou para os demais países 
a partir de janeiro de 2020. Em 11 de março, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de pandemia, e 
vários países começaram a imitar as medidas de isolamento 
social, testagem e internação adotadas pela China.

O primeiro caso conhecido no Brasil data de 26 de feve-
reiro e, no Rio Grande do Norte, de 12 de março. No dia 17 
de março, a UFRN decretou a suspensão das aulas, e, em 
29 de março, foi anunciado o primeiro óbito da pandemia 



no estado. A introdução das medidas de isolamento social 
proporcionou substanciais efeitos deletérios sobre a tessitura 
econômica e social do RN, mobilizando todas as estrutu-
ras governamentais locais na busca de soluções de política 
econômica e sanitária. É nesse contexto que o presente livro 
foi gestado.

Desenvolvido inicialmente a pedido da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALERN), em contato com a reitoria 
da Universidade, tratava-se de um documento científico 
que visava fornecer informação de qualidade, método e 
organização à discussão da sociedade potiguar acerca dos 
melhores meios de lidar com os desdobramentos econômicos 
da pandemia. Em especial, buscava lançar luz sobre um 
emaranhado de aflitivas questões concernentes ao emprego, 
à renda e aos inúmeros aspectos econômicos e sociais envol-
vidos na crise de saúde pública, no intuito de melhorar a 
qualidade da resposta das políticas locais às excepcionais 
condições geradas pelo fenômeno mundial.

Para desenvolver tais atribuições, a chefia do Depec, 
então sob responsabilidade da Profa. Luziene Dantas, reu-
niu um elenco de professores e alunos com diversificada 
especialização. Distribuídas as tarefas, reuniões remotas 
semanais passaram a ser desenvolvidas, transformando-se 



em um espaço de discussão científica de uma miríade de 
questões pelo grupo envolvido.

Conforme novos dados se tornavam disponíveis, as notas 
inicialmente geradas pelos pesquisadores foram adqui-
rindo maior extensão e profundidade e, embora a finalidade 
inicial do grupo tenha sido superada, órgãos e agentes da 
administração pública estadual e do município de Natal 
se interessaram e começaram a participar das discussões 
dele oriundas.

À medida que mudanças no cenário sanitário e eco-
nômico se sucediam, as observações iniciais foram gradu-
almente complementadas, dando origem a um pequeno 
observatório informal das condições sanitárias, econômicas 
e sociais da pandemia em solo potiguar. Por fim, se tornou 
claro que, mesmo que o processo de observação não cessasse, 
seria oportuno recolher em algum momento uma fotografia 
do estado da arte dessas observações, e o presente livro nos 
pareceu a forma mais adequada de registrá-la.

Ao leitor, dois eixos devem ficar claros dentro dos esforços 
empreendidos no acompanhamento do fenômeno ao longo 
dos capítulos que se seguem: 1) o diagnóstico dos impactos 
econômicos locais da crise, tanto na esfera de produção, 
emprego e renda quanto na das finanças estaduais; e 2) 



a elaboração de diretrizes de ação econômica para o RN, 
desdobradas em medidas de âmbito local, regional (objeto de 
pactuação via Consórcio Nordeste) e a serem negociadas com 
o Governo Federal. Esse segundo eixo não aparece tanto no 
texto, mas fazia parte das preocupações originais. Contudo, 
o rápido desenrolar dos eventos fez com que essas diretrizes 
envelhecessem rapidamente, e optamos por deixá-las apenas 
parcialmente no texto final. Embora, em alguma medida, 
esses dois eixos estejam presentes em todos os capítulos do 
livro, explícita ou implicitamente, pode ser útil oferecer ao 
leitor um pequeno mapeamento do terreno à frente.

No capítulo 1, Luziene Macedo, Júlia Araújo e Ellitamara 
Melo retratam as condições sanitárias do RN durante o 
processo de disseminação da pandemia em seu território, 
mapeando ainda a infraestrutura de saúde disponível ao 
seu enfrentamento. Oferecem, assim, um pano de fundo 
adequado das dimensões locais da tragédia humana mundial. 
Permitem localizar, de saída, uma velha lição mais uma vez 
relembrada pela pandemia: diante de qualquer mudança 
desfavorável do sistema econômico, os mais humildes, frágeis 
e desprivilegiados arcam com uma fração chocantemente 
desproporcional de seu impacto.

No capítulo 2, Joelson Santos emprega os dados deri-
vados de estimação recente da matriz insumo-produto 



do RN para detalhado exame das características dos seus 
principais setores econômicos. A análise aprofunda-se ao 
ponto de estimar o tamanho da queda do PIB potiguar, 
seu desdobramento setorial e seu impacto na arrecadação 
tributária estadual. Além disso, mapeia setores estratégicos 
para eventuais políticas de suporte setorial, ao mesmo tempo 
que aponta a pequena margem disponível para a realização 
de tais políticas a nível estadual, tendo em vista a queda de 
arrecadação prevista. Ressalta, ademais, a forte dependência 
das atividades econômicas estaduais do desempenho da 
sua Administração Pública, cuja manutenção de atividades 
em níveis prévios aos da pandemia é recomendada para o 
amortecimento da crise.

Partindo do mapa do capítulo anterior, Thales Penha 
dispõe-se, no capítulo 3, a detalhar o panorama para os cinco 
principais setores do estado, afora a Administração Pública: 
comércio atacadista e varejo; construção e atividades imobi-
liárias; fabricação de alimentos; alojamento e alimentação; e 
petróleo e gás. Recorre para tanto a uma miríade de fontes 
de informação, como Rais, Caged, Censo Agropecuário, 
Comexstat e Portal do Empreendedor. Após apresentar suas 
características, conclui pela existência de alta vulnerabilidade 
desses setores-chave à pandemia, pois a) com exceção da 
produção agropecuária, predominam neles as pequenas 



empresas, mais vulneráveis; b) há quantidade importante de 
microempreendedores individuais, principalmente no setor 
de comércio, em condição de fragilidade; e c) os setores de 
alimentos e de alojamento são muito dependentes da presença 
física de consumidores, prejudicada pelo isolamento social. 
Medidas específicas para esses setores são recomendadas.

O foco de Cassiano Trovão e Juliana Araújo no capí-
tulo 4 é outro: a avaliação do impacto da pandemia e dos 
auxílios emergenciais sobre o mercado de trabalho do RN. 
Mostrando que esse já se apresentava fragilizado mesmo 
antes da pandemia, os autores indicam a presença de grandes 
perdas associadas à crise sanitária no estado, especialmente 
entre os trabalhadores informais e aqueles que trabalham 
por conta própria. Instalada a crise, o estado passou a apre-
sentar uma das taxas de desocupação mais altas do país, 
além de elevadíssimas taxas de subocupação e desalento. As 
medidas emergenciais adotadas pelo Governo Federal, além 
de atrasadas e toscamente implantadas, foram insuficientes 
para compensar a perda de renda associada à redução de 
jornada e de salário autorizada por lei. A despeito disso, 
contribuíram para que mais de um milhão de potiguares 
informais, desocupados, microempreendedores individuais 
e trabalhadores por conta própria não sofressem perdas 
ainda mais importantes de seu já reduzido nível de vida. 



Em algumas cidades potiguares mais pobres, o auxílio atin-
giu quase 100% da população e constituiu mais de 60% da 
renda municipal.

Além de clamar pelo reforço dos mecanismos emer-
genciais de preservação da renda e do emprego, o capítulo 
em questão traz uma mensagem nas entrelinhas, que não 
escapará ao leitor atento: não é possível a uma sociedade que 
se pretende minimamente civilizada conviver com discrepân-
cias tão brutais das condições de vida entre seres humanos. 
Ao agudizar tais diferenças, a crise sanitária pode, ao custo 
e à dor de uma Hiroshima e uma Nagasaki de brasileiros 
mortos, ter enfim despertado o país para a necessidade de 
um programa de elevação da renda dos seus cidadãos mais 
pobres, substancialmente maior do que o Bolsa Família.

Por fim, o capítulo 5, de autoria de Odair Garcia, trata 
do efeito deletério da pandemia sobre as finanças públicas 
estaduais, assim como dos impactos das medidas federais 
voltadas à mitigação desse efeito. Com economia pequena e 
finanças públicas já previamente combalidas, o RN depende 
crucialmente do auxílio federal para o desenvolvimento de 
políticas de controle da pandemia. Tal auxílio se estende tanto 
no sentido de compensar a previsível perda de arrecadação 
decorrente da redução da atividade econômica (tanto a 
própria quanto a oriunda de transferências constitucionais 



federais) e das medidas de isolamento social, quanto no de 
ampliar despesas de saúde pública em escala considerável. O 
texto identifica a perda de receita (própria e de transferências 
federais) nos meses de vigência do isolamento social em 
relação aos mesmos meses de 2019, mas também mostra que 
as medidas federais foram, no horizonte temporal abrangido, 
adequadamente dimensionadas para compensá-las. Dado 
o peso da Administração Pública na economia potiguar, é 
razoável inferir que a manutenção da sua operação, que tais 
medidas propiciaram, deve ter amenizado substancialmente a 
contração econômica que se faria sentir em sua ausência. No 
entanto, pode-se arguir que o próprio objetivo das medidas 
federais, de compensar a perda de arrecadação em relação ao 
ano anterior, foi excessivamente tímido. Não se contemplou 
a possibilidade de permitir uma expansão mais substancial 
dos gastos dos estados e municípios, tanto para permitir uma 
ação mais arrojada no controle da pandemia, quanto para 
contemplar medidas anticíclicas em maior escala.

Para além das suas contribuições informativas e analíticas 
acerca da economia potiguar, este livro pode também ser 
lido como um retrato de época, desse tempo tão peculiar da 
nossa história. Choramos pelos que partiram – infelizmente 
partiram mais do que o inevitável, por descaso, descuido 
e obstinação no erro. Contudo, pela primeira vez em sua 



história, a humanidade tomou a decisão de interromper parte 
substancial de suas atividades econômicas para a preservação 
de vidas humanas. Claro, não houve unanimidade – e nem 
seria razoável se esperar que houvesse. Entretanto, houve 
uma percepção tão generalizada de que se tratava “do certo 
a fazer”, que poucos atentaram para sua enormidade, seu 
ineditismo. É possível que um dia os historiadores estabe-
leçam uma linha aqui, daquelas que separam as eras. Se 
assim for, que possamos ser mais humanos naquela que se 
inicia do que na que deixamos para trás.

Assim, este livro também conta uma pequena história, 
de um grupo de professores e alunos de Economia da UFRN 
que, em meio ao isolamento social, viu-se às voltas com a 
tarefa de registrar o desempenho da rápida mudança dos 
indicadores econômicos e sociais, conforme a pandemia se 
alastrava RN adentro; e de pensar e se posicionar em relação 
a esses fenômenos, em um ambiente doméstico muito diverso 
daquele usualmente asséptico do trabalho universitário. Se 
prestar atenção, o leitor sentirá aqui o salgado das lágrimas 
vertidas pelos que partiram, e o calor da raiva pelos erros 
cometidos. Ouvirá o choro dos nossos filhos pequenos, que 
atravessavam nossas reuniões remotas, e sentirá o cheiro da 
comida preparada por nossas mãos destreinadas. Anteverá, 
nos eventuais erros que escaparem ao processo de revisão, as 



noites maldormidas dos seus autores, no esforço de conciliar 
a agenda de pesquisa do grupo com as tarefas domésticas 
e os cuidados com os seus entes queridos, enormemente 
multiplicadas pela pandemia. Sentirá a energia idealista 
dos jovens pesquisadores, mesclada à temperança dos mais 
velhos, em comunhão de esperança por um futuro melhor. 
Humanidade, enfim.  

Cada leitor há de perceber e aquilatar essas múltiplas 
dimensões – científica, histórica e humana – pela sua própria 
perspectiva. Que vocês se deleitem como nós. Boa leitura!

André Luís de Cabral Lourenço
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1 Pandemia de coronavírus:
contexto geral

Luziene Dantas de Macedo
Julia Rocha Araújo

Ellitamara Alves de Oliveira Melo

INTRODUÇÃO

O novo coronavírus foi diagnosticado pela primeira vez na 
República Popular da China, na cidade de Wuhan, província 
de Hubei. Nos primeiros cinquenta dias da epidemia, mais de 
70 mil indivíduos foram infectados, sendo registrados 1.800 
óbitos nesse país (SHEREEN et al., 2020), o que demonstrou 
capacidade de propagação elevada. O Comitê Internacional 
de Taxonomia de Vírus (ICTV) nomeou o vírus como SARS-
CoV-2, fazendo referência à síndrome respiratória aguda 
grave (do inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome) causada 
por um novo tipo de coronavírus (CoV-2), e a doença como 
COVID-19 (do inglês, Coronavirus Disease 2019).
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A COVID-19 não é considerada a mais letal das pan-
demias. Para efeito de comparação, a gripe espanhola de 
1918, totalizou entre 50 e 100 milhões de óbitos (com taxa 
de mortalidade estimada entre 10 e 20%) e 486 milhões de 
infectados, cerca de 27% da população mundial (BARRY, 
2020; UJIVARI, 2011). Porém, estima-se uma taxa de repro-
dução entre 2,0 e 2,5, contra aproximadamente 1,8 referente à 
gripe espanhola (CALLEJA, 2020). Essa informação revela o 
potencial de propagação do vírus. Quando essa taxa é maior 
que 1, significa dizer que um indivíduo infectado transmite 
a doença a pelo menos mais uma pessoa, ocasionando o 
espraiamento do vírus (CARTHAUS, 2020).

Destaca-se que a globalização, ao romper barreiras 
comerciais e de circulação das pessoas, acabou promovendo 
a disseminação de patógenos mais rapidamente do que cem 
anos atrás, quando, por exemplo, os principais meios de 
transportes eram os trens e navios. Hoje, as viagens aéreas 
se configuram um meio acessível a muitos, assinala Calleja 
(2020), permitindo assim que, entre a primeira transmissão 
em Wuhan, na China, e os primeiros casos confirmados na 
Europa e nas Américas, decorresse um prazo máximo entre 
dois e três meses.
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A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 
NO MUNDO E NO BRASIL

Segundo informações do Worldometer1, em 27 de julho de 
2020, a COVID-19 estava presente em 213 países, totalizando 
16.635.948 de casos confirmados2, correspondendo a aproxi-
madamente 0,21% da população mundial, e 656.922 óbitos 
(o equivalente a 6% dos casos que tiveram um resultado)3. 
Isto é, do total de casos confirmados, 65% (10.883.404) deles 
obtiveram algum desfecho, seja em relação à recuperação 
ou ao óbito. O restante, portanto, 5.752.544, representava 
os casos ativos da doença. Desses, 1% constituía os casos 
mais críticos.

No Brasil, o primeiro caso do novo coronavírus foi con-
firmado em 26 de fevereiro de 2020: era um caso oriundo 
de indivíduo com histórico de viagem para a região da 
Lombardia, na Itália. Desse momento em diante, os casos 
de COVID-19 no país vêm apresentando um histórico de 
evolução, somando-se 2.443.480 casos acumulados (14,7% 

1 A lista de países e territórios é baseada no Geoscheme das Nações Unidas. 
As fontes são fornecidas em “Últimas atualizações”.

2 Trata-se da contagem acumulada total. Esse número inclui óbitos e 
pacientes recuperados ou com alta (casos com desfecho).

3 Segundo dados do Worldometer, em 27 de julho de 2021, o número de 
casos de Covid-19 no mundo alcançou a marca de 196.071.348, enquanto 
o número de óbitos foi de 4.194.878. No Brasil, o total do número de casos 
e de óbitos foi, respectivamente, de 19.749.073 e 551.906.
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dos casos registrados no mundo) e 87.679 óbitos, o equiva-
lente a 13,3% do total de óbitos ocorridos no mundo, segundo 
dados do Worldometer, registrados em 27 de julho de 2020.

Os estados de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, 
Pará e Maranhão, juntos, representavam cerca de 50% no 
total de casos acumulados no país e mais de 60% em termos 
de óbitos acumulados, conforme assinalam os dados da 
Tabela 1.

O Rio Grande Norte, nesse contexto, encontrava-se entre 
os estados que possuem uma reduzida representatividade 
relativa em termos de casos e óbitos acumulados, respectiva-
mente, 2,0% e 1,9%. Certamente, os percentuais se devem às 
medidas de isolamento e distanciamento social antes imple-
mentadas. Contudo, o estado ocupava a sétima colocação 
em termos de letalidade (3,55%), conforme demonstra os 
dados da Tabela 2, estando atrás do Mato Grosso, Pará, 
São Paulo, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, os quais 
apresentaram valores maiores que a Taxa de Letalidade do 
país (3,57).
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Tabela 1 – Brasil: situação de casos de COVID-19 por estado, 
conforme dados registrados em 27 de julho de 2020

Estados Casos 
acumulados % Óbitos 

acumulados %

São Paulo 487.654 19,6 21.676 24,5
Ceará 165.703 6,7 7.616 8,6

Rio de Janeiro 159.639 6,4 13.033 14,7
Bahia 153.313 6,2 3.270 3,7
Pará 150.185 6,0 5.716 6,5

Maranhão 115.988 4,7 2.959 3,3
Minas Gerais 116.645 4,7 2.551 2,9

Distrito Federal 100.726 4,1 1.391 1,6
Amazonas 98.118 3,9 3.236 3,7

Pernambuco 89.678 3,6 6.421 7,2
Espírito Santo 79.468 3,2 2.462 2,8

Paraíba 78.175 3,1 1.745 2,0
Santa Catarina 73.771 3,0 960 1,1

Paraná 69.392 2,8 1.743 2,0
Rio Grande do Sul 62.347 2,5 1.680 1,9

Goiás 61.613 2,5 1.501 1,7
Alagoas 57.142 2,3 1.527 1,7
Sergipe 55.009 2,2 1.359 1,5

Rio Grande do Norte* 48.515 2,0 1.720 1,9
Mato Grosso 47.045 1,9 1.700 1,9

Piauí 47.551 1,9 1.292 1,5
Rondônia 36.849 1,5 840 0,9

Amapá 35.697 1,4 558 0,6
Roraima 30.316 1,2 479 0,5

Mato Grosso do Sul 22.443 0,9 328 0,4
Tocantins 22.851 0,9 357 0,4

Acre 19.132 0,8 500 0,6
Brasil 2.484.965 100,0 88.620 100,0

* Nota: em 27 de julho de 2021, o RN alcançou cerca de 180 mil casos e mais 
de 3.800 óbitos, estando assim na 18ª posição no país em termos de número 
de casos acumulados e na 19ª em termos de óbitos acumulados.
Fonte: Fiocruz/Icict (2020)
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Tabela 2 – Estados do Brasil: taxa de mortalidade, 
conforme dados registrados em 27 de julho de 2020

Estados Taxa de Letalidade (%)
Rio de Janeiro 8,16
Pernambuco 7,16

Ceará 4,60
São Paulo 4,44

Pará 3,81
Mato Grosso 3,61

Rio Grande do Norte* 3,55
Amazonas 3,30

Espírito Santo 3,10
Piauí 2,72

Rio Grande do Sul 2,69
Alagoas 2,67

Acre 2,61
Distrito Federal 2,55

Paraná 2,51
Sergipe 2,47
Goiás 2,44

Rondônia 2,28
Paraíba 2,23

Minas Gerais 2,19
Bahia 2,13

Amapá 1,56
Roraima 1,58

Tocantins 1,56
Mato Grosso do Sul 1,46

Maranhão 1,38
Santa Catarina 1,30

* Nota: em 27 de julho de 2021, o RN alcançou uma taxa de mortalidade 
de 2,11%, não estando entre os 10 estados do país que apresentaram maior 
percentual no período.
Fonte: Fiocruz/Icict (2020)



Luziene Dantas de Macedo
Julia Rocha Araújo

Ellitamara Alves de Oliveira Melo

23

A SITUAÇÃO DA COVID-19 NO 
RIO GRANDE DO NORTE

O RN concentrou 48.515 casos acumulados de COVID-19, e 
mais de 1.700 óbitos, o equivalente a 6,1% no total da região 
Nordeste e aproximadamente 2% no país, segundo dados 
coletados em 28 de julho de 2020. Os dados da Figura 1 
demonstram a velocidade de evolução do número de casos 
no início, final de fevereiro e começo de março, mas que 
a partir do final de abril, mês de maio e mais significati-
vamente a partir do início de junho começa a ocorrer um 
arrefecimento do número de casos acumulados por 100 
mil habitantes, demonstrado na figura abaixo a partir da 
variação percentual. Essa informação pode ser um bom sinal 
de que o número de casos confirmados está diminuindo, ou 
mesmo pode significar que existe um número considerável 
de subnotificações.
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Figura 1 – RN: Casos acumulados (por 100 mil habitantes)
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Fonte: Icict/Fiocruz (2020) 

A Figura 2 demonstra os dados de óbitos por 100 mil 
habitantes. Assim como na Figura 1, os dados aqui também 
apresentaram uma velocidade considerável no início, final 
de fevereiro e começo de março, e diminuição na velocidade 
do número de óbitos já no início de maio, correspondendo 
ao 68º dia.



Luziene Dantas de Macedo
Julia Rocha Araújo

Ellitamara Alves de Oliveira Melo

25

Figura 2 – RN: Óbitos acumulados (por 100 mil habitantes)
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A Figura 3 mostra a taxa de letalidade, ou seja, a razão 
entre o número de óbitos e o número total de casos confir-
mados de COVID-19, bastante alto inicialmente, chegando 
a 5,6 no trigésimo nono dia (começo do mês de abril), mas 
diminuindo a partir desse momento, até atingir 3,64.
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Figura 3 – RN: Taxa de letalidade
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As Figuras 4 e 5 mostram a distribuição dos casos e de 
óbitos, respectivamente, por COVID-19 nas oito Regiões 
de Saúde (RS) do estado nos meses de março a junho. As 
RS são “espaços geográficos contínuos constituídos por 
agrupamentos de Municípios limítrofes [...], com a finalidade 
de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde” (BRASIL, 2011, online). Percebe-se 
a concentração, em termos quantitativos, nas RS 7 e 2. Essas 
regiões abrigam os principais polos econômicos do estado, 
Natal e Mossoró e suas circunvizinhanças. Em todo período 
analisado, a Região de Saúde 7, Metropolitana, foi respon-
sável por mais da metade dos casos da doença do estado. 
Já a RS 6, com um pouco mais de um 1%, apresentou o 
menor percentual.
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Figura 4 – Participação (%) das Regiões de Saúde no 
número total de casos de COVID-19 do RN
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da SESAP/RN (2020)

Se a trajetória de participação de cada RS no número total 
de casos de COVID-19 foi constante no período analisado, 
não se pode dizer o mesmo sobre a trajetória da participação 
do número de óbitos.  A participação da RS 7 no número 
de óbitos aumentou de 43% em março para 51% em julho. 
Nesse período, a participação da RS 2 passou de 14% para 
19,3%. As RS 1, 3 e 5 reduziram a participação no total de 
número de óbitos.
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Figura 5 – Participação (%) das Regiões de Saúde no 
número total de óbitos por COVID-19 do RN
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da SESAP/RN (2020)

A Figura 6 evidencia o espraiamento dos casos de COVID-
19 ao longo do território do RN entre os meses de março 
e julho de 2020. Os primeiros casos foram registrados nas 
cidades localizadas nas extremidades do estado, conforme 
o painel referente ao mês de março. Nos meses seguintes, a 
doença disseminou para o interior, até atingir a totalidade 
dos municípios ao final do mês de julho. Em consonância 
com a análise anterior, a Região Metropolitana (RMN), 
notadamente Natal e Parnamirim, e a região de Mossoró 
apresentaram o maior número de casos em todo o período 
analisado. A RS 6, por sua vez, apresentou a menor.

Com o objetivo de verificar se a infraestrutura de trans-
porte ajudaria a explicar o padrão de contágio do novo 
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coronavírus pelo território potiguar, foram inseridas, nos 
mapas, as rodovias, as ferrovias e as pistas do pouso do 
estado. Não é possível inferir que as transmissões se deram 
ou foram aumentadas por meio do uso desses modais de 
transporte, devido à ausência de um comportamento bem 
definido de disseminação em torno deles.

Figura 6 – RN: espraiamento dos casos de 
COVID-19 entre março e julho de 2020

Fonte: elaboração própria com base nos dados da SESAP/RN (2020)

Uma das principais preocupações causadas pela pan-
demia da COVID-19 é o potencial colapso no sistema de 
saúde. Por essa razão, a análise sobre a distribuição espacial 
da oferta de serviços de saúde tem ganhado relevância no 
atual momento. Em abril de 2020, o Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Atração 
na área da saúde para os municipios brasileiros,  que permite 
o ranqueamento das cidades de acordo com a procura pelos 
serviços de saúde realizada pela população oriunda de outros 
municípios. Os Índices de Atração para os serviços de alta 
complexidade do estado do Rio Grande do Norte estão 
ilustrados na Figura 7. Nessa última figura, o tamanho dos 
círculos será tão maior quanto maior for o índice.

Figura 7 – Polos de atração por serviços 
de saúde de alta complexidade

Fonte: elaborado com base nos dados do IBGE (2020) pelo NEAC-DEPEC/
UFRN (2020)
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Conforme o Sistema Único de Saúde (SUS), são con-
siderados como serviços de saúde de alta complexidade 
os tratamentos especializados com alto custo envolvendo 
internação, cirurgias complexas, ressonância magnética, 
tomografia e tratamentos de câncer.

A Figura 8 corrobora as informações anteriores ao 
mostrar a quantidade de médicos por 1000 habitantes nos 
municípios do RN em junho de 2020. É possível notar  que 
em muitos municípios a população possui acesso limitado 
a esse profissional da saúde.

Figura 8 – Médicos por 100 mil habitantes em junho de 2020

Obs.: população estimada para 2019, segundo o IBGE e CBO 2251 
do CNES.
Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE e CNES (2020)
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A Cidade do Natal lidera o ranking das cidades mais 
procuradas pelos demandantes do serviço de saúde no estado 
do Rio Grande do Norte e com maior quantidade de médicos. 
No entanto, ao considerar a proporção conforme Figura 7, 
constata-se a incipiência da assistência mesmo para a capital 
do estado quanto aos serviços disponibilizados em Natal.

Tratando-se especificamente da disposição espacial de 
leitos de UTIs e de respiradores – recursos hospitalares que 
são utilizados durante o tratamento dos casos mais graves 
da COVID-19 – os dados mais recentes revelam  que, em 
julho de 2020 ,  aproximadamente 54% dos leitos de UTIs 
e 78% respiradores do estado estão concentrados na capital 
potiguar (Tabelas 3 e 4).

Analisando os mesmos dados para o mês de fevereiro, 
constata-se que, mesmo antes do primeiro caso de conta-
minação da COVID-19 ser confirmado no estado, quase 
todos os respiradores estavam sendo utilizados, o que sugere 
a escassez de equipamentos hospitalares do estado para o 
enfrentamento da pandemia. Chama-se atenção ao fato de 
que, considerando o mês de julho de 2020, aproximadamente 
97% dos respiradores dos municípios, conforme Tabelas 3 
e 4, já estavam  em uso, comprovando que a aquisição de 
equipamentos feita durante o enfrentamento da pandemia 
é incipiente.
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Contudo, diante desse cenário e da possível proliferação 
do novo coronavírus durante o processo de retomada das 
atividades em todos os municípios potiguares, é necessário 
não apenas aumentar o número de UTIs e respiradores no 
estado. Deve-se, também, desenvolver estratégias para que 
esses recursos hospitalares sejam espacialmente mais bem 
distribuídos pelo RN, para evitar que a população tenha 
que percorrer longas distâncias em busca de atendimento 
médico adequado.
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Tabela 3 – Distribuição dos leitos de UTI no RN em julho de 2020
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6 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 21
7 24 98 194 19 9 35 31 93 12 5 22 38 239 7 826
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 23

Total 44 98 305 19 9 45 31 135 12 23 40 50 427 12 1.250

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do CNES (2020)
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Tabela 4 – Distribuição dos respiradores/
ventiladores no RN em julho de 2020

Código da RS Equipamentos 
existentes

Equipamentos 
em uso

1 15 15
2 5 5
3 19 19
4 11 11
5 30 27
6 28 27
7 648 630
8 8 6

TOTAL 764 740

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do CNES (2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No final do ano de 2019, e com muita intensidade no ano 
de 2020, o mundo começou a enfrentar uma crise de ordem 
sanitária, humanitária, econômica e social em decorrência 
do aparecimento de um novo vírus, que surgiu na República 
Popular da China, na cidade de Wuhan, província de Hubei. 
Dentro dos primeiros cinquenta dias da epidemia, mais de 
70 mil indivíduos foram infectados, sendo registrados 1.800 
óbitos nesse país (SHEREEN et al., 2020). 

O vírus trouxe assim um desafio planetário ao impactar 
a economia e a dinâmica da vida das pessoas no mundo, 
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exigindo uma série de decisões tomadas pela sociedade e 
pelos gestores públicos, os quais tiveram que adotar medidas 
urgentes de enfretamento à pandemia de Covid-19, como o 
isolamento social, a quarentena e a suspensão temporária do 
funcionamento das atividades consideradas não essenciais. 
Todo esse arsenal de medidas visava conter a disseminação 
da doença como base fundamental para evitar o colapso do 
sistema de saúde, o que implica uma conexão forte entre as 
pandemias e/ou epidemias e a mobilização da sociedade 
e dos recursos para a elaboração de planos estratégicos 
capazes de responder ao que é demandado pelos problemas 
e situações de emergência sanitária como a do surgimento 
do SARS-Cov-2.

Além do mais, a pandemia de Covid-19 descortinou uma 
série de fragilidades existentes no sistema de saúde como 
um todo, bem como na forma como a sociedade é capaz de 
responder estrategicamente às ameaças socioeconômicas 
e sanitárias trazidas por uma pandemia com alto grau de 
letalidde como esta. De fato, este capítulo discutiu sobre a 
distribuição espacial dos equipamentos de saúde ao longo do 
território potiguar, evidenciando a concentração em poucos 
municípios, sobretudo na capital, Natal, e em Mossoró. 
Essa característica da distribuição espacial pode agravar 
a situação da pandemia, tendo em vista que pode fazer 
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com que as pessoas saiam de seus municípios à procura de 
atendimento médico em um momento em que a restrição 
de circulação é tão necessária para diminuir a velocidade 
de propagação do vírus.

Dessa forma, as respostas ao enfrentamento da pandemia 
exigem o gerenciamento da capacidade dos serviços de saúde 
de forma ágil e eficaz, sendo imprescindível o desenvolvi-
mento de uma ação integrada, capaz de  resultar nas melhores 
possibildades de vigilância sanitária, assistência e controle 
da taxa de transmissibilidade, reunindo o poder público, o 
setor privado e a sociedade em favor da preservação da vida.
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2 Projeções de retração do PIB 
para o Rio Grande do Norte 
e indicação de setores para 

formulação de políticas públicas
Joelson Oliveira Santos

INTRODUÇÃO

Por meio da análise insumo-produto, método desenvolvido 
por Wassily Leontief, é possível observar-se a interdepen-
dência entre os diferentes ramos da economia, analisando 
aspectos estruturais de produção, suas trocas e tendências ao 
longo do tempo, de modo a mostrar como os setores estão 
relacionados entre si. Como pode ser observado de forma 
esquemática na Figura 1, as relações de insumo-produto 
mostram que as vendas dos setores/atividades podem ser 
utilizadas dentro do processo produtivo ou consumidas pelos 
diversos componentes da demanda final (famílias, governo, 
investimento, exportações). Por outro lado, para a produção, 
se faz necessária a utilização de matérias-primas e mão de 
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obra. Assim, impostos são pagos, produtos são importados 
e gera-se valor adicionado (pagamento de salários, remu-
neração do capital e da terra agrícola).

Figura 1 – Relações fundamentais de insumo-produto

Setores Compradores

Setores Vendedores

Impostos Indiretos Líquidos (IIL)

Importações (M)

Valor Adicionado

Produção Total

IIL

M

Insumos Intermediários Demanda
Final

Produção
Total

Fonte: adaptado de Guilhoto (2011)

Assim, a partir de uma Matriz Insumo-Produto (MIP) 
e do estudo de seus indicadores correlacionados, é possível 
examinar a natureza das atividades econômicas, os enca-
deamentos existentes entre suas estruturas produtivas, bem 
como o grau de (in)dependência econômica deles. De posse 
de matrizes nacionais, de um conjunto de dados adicionais 
e mediante a adoção de ajustes e opções metodológicas, a 
abordagem pode ser estendida para regiões, estados, muni-
cípios etc.

Logo, dada a capacidade de utilização da análise insu-
mo-produto e da estimação de uma matriz estadual, uma 
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MIP para o estado do Rio Grande do Norte pode ser usada 
para nos ajudar a responder a uma série de questões:

•	 Qual o tamanho do impacto da crise gerada pela 
COVID-19 no RN? 

•	 Que setores da economia serão mais impactados por ela?

•	 Que setores reagem com mais força a diferentes tipos 
de incentivo? 

•	 Como escolher setores que podem ser incentivados a fim 
de maximizar a eficiência de uso dos recursos públicos?

Nesse sentido, tomando por base a análise da MIP poti-
guar para o ano de 20151, podem-se obter indicativos setoriais 
do impacto da crise gerada pela COVID-19 em território 
potiguar. Cabe ressaltar, contudo, que os resultados devem 
ser tomados com cautela, haja vista, como será mostrado 
posteriormente, que os indicadores aqui utilizados não cap-
tam os efeitos de indução (multiplicadores e aceleradores) 
da demanda final autônoma sobre a demanda final total, 
mas apenas os efeitos de indução que ocorrem dentro da 
demanda intermediária; e que algumas projeções são con-
dicionadas às premissas de construção dos cenários. Isso 
posto, os indicadores nos dão sinalizações dos setores que 

1 Para maiores informações acerca do método de estimação das matrizes, 
vide Santos, Costa e Leite (2020).
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devem ser olhados com mais cuidado para a formulação de 
políticas públicas.

INDICADORES SELECIONADOS DA MATRIZ 
INSUMO-PRODUTO POTIGUAR

A partir da MIP, é possível observar quais são as principais 
atividades econômicas do RN, conforme seu peso (%) no 
valor (bruto) da produção de todo o estado.

Nesse caso, dos 42 setores de atividades econômicas 
que compõem a MIP 2015, os 10 mais importantes em ter-
mos de participação no valor bruto de produção (VBP) são 
os seguintes: Administração, educação e saúde públicas 
(21,21%); Comércio por atacado e varejo (11,70%); Construção 
(9,24%); Atividades imobiliárias (6,39%); Serviços presta-
dos a empresas (4,77%); Refino de petróleo e coquerias e 
fabricação de biocombustíveis (4,53%); Alimentos (4,49%); 
Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 
(4,12%); Serviços de utilidade pública (4,08%); Alojamento 
e alimentação (3,95%). Juntos, esses setores correspondem 
a 74,48% do VBP potiguar.
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Tabela 1 – Participações das atividades no valor bruto 
de produção do Rio Grande do Norte em 2015

Posição Setores de Atividade Econômica % Participa-
ção no VBP

1º Administração, educação e saúde públicas 21,21%
2º Comércio por atacado e varejo 11,70%
3º Construção 9,24%
4º Atividades imobiliárias 6,39%
5º Serviços prestados a empresas 4,77%

6º Refino de petróleo e coquerias e 
Fabricação de biocombustíveis 4,53%

7º Alimentos 4,49%

8º Extração de petróleo e gás, inclu-
sive as atividades de apoio 4,12%

9º Serviços de utilidade pública 4,08%
10º Alojamento e Alimentação 3,95%
11º Educação e saúde privadas 3,46%
12º Transporte, armazenagem e correios 2,95%

13º Intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar 2,73%

14º Outros serviços pessoais 1,82%

15º Confecção de artefatos do ves-
tuário e acessórios 1,79%

16º Fabricação de produtos têxteis 1,61%

17º Extração de carvão mineral e 
de minerais não metálicos 1,33%

18º Fabricação de produtos de 
minerais não metálicos 1,26%

19º Fabricação de bebidas 1,16%
20º Serviços de comunicação e informação 1,12%
21º Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 1,05%

22º Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 1,00%

A tabela continua na próxima página



2 Projeções de retração do PIB para o Rio Grande do Norte e 
indicação de setores para formulação de políticas públicas

44

Posição Setores de Atividade Econômica % Participa-
ção no VBP

23º Produção florestal, pesca e aquicultura 0,95%

24º Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 0,84%

25º Serviços domésticos 0,70%

26º Fabricação de produtos de bor-
racha e de material plástico 0,54%

27º Fabricação de produtos químicos em geral 0,34%

28º Fabricação de móveis e de pro-
dutos de indústrias diversas 0,25%

29º Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 0,13%

30º Impressão e reprodução de gravações 0,13%

31º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos mecânicos 0,09%

32º Fabricação de celulose, papel e pro-
dutos de papel elastômeros 0,08%

33º Extração mineral 0,06%
34º Fabricação de automóveis e autopeças 0,03%
35º Fabricação de produtos do fumo 0,03%
36º Fabricação de produtos da madeira 0,03%
37º Siderurgia e metalurgia 0,01%

38º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos elétricos 0,01%

39º Fabricação de calçados e de 
artefatos de couro 0,01%

40º Fabricação de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos e ópticos 0,004%

41º Fabricação de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 0,002%

42º Fabricação de outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos automotores 0,002%

Fonte: elaborado a partir dos dados de Santos, Costa e Leite (2020)

Continuação da tabela
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Embora altamente relevante para o conhecimento do 
tamanho dos setores na economia potiguar, esse indicador 
não reflete adequadamente a importância de cada setor 
para a economia. Isso porque ele não capta a influência dos 
setores uns sobre os outros. Assim, é possível que haja um 
setor com tamanho relativamente grande, mas que, dadas 
suas características (por exemplo, por ele importar boa 
parte de seus insumos de fora do estado ou do país), acabe 
tendo pouco poder de influência sobre os demais setores. 
E vice-versa. Assim, se faz necessário utilizar-se de outros 
indicadores em conjunto com a participação dos setores no 
valor bruto de produção.

Multiplicadores de produção

A fim de evitar o problema do indicador anterior, foram 
desenvolvidas diversas medidas a partir da MIP para captar 
a forma como cada setor, ao ver variar seu valor produzido, 
transmite os efeitos dessa variação sobre os demais setores 
da economia. Um desses indicadores é o “multiplicador 
simples de produção”. Por meio dos multiplicadores simples 
de produção, é possível analisar os requerimentos diretos 
e indiretos de produção necessários para satisfazer uma 
unidade de demanda final por cada atividade, isto é, per-
mite avaliar como o valor da produção de cada setor da 
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economia responde a mudanças de R$ 1,00 na demanda 
final. A expressão para o cálculo dos multiplicadores de 
produção está disponível na Equação 1 a seguir.

multiplicadores de produção: i (́I − ARN) −1

Em que:

• i é definido como um vetor-soma (cujos todos os ele-
mentos são iguais à unidade); 

•	 ARN é a matriz de coeficiente técnicos potiguar;

• (I − ARN) é a inversa de Leontief.

A expressão resulta num vetor-linha com tantas colunas 
quantas sejam as atividades. Na Tabela 2, estão disponíveis 
os resultados para os multiplicadores de produção consi-
derando-se 42 setores de atividades econômicas do estado.

Tabela 2 – Multiplicadores de produção para 
o Rio Grande do Norte em 2015

Posição Setores de Atividade Econômica
Multipli-

cadores de 
Produção

1º Fabricação de produtos do fumo 2,26
2º Extração mineral 2,09
3º Alimentos 1,96

4º Fabricação de produtos de borra-
cha e de material plástico 1,76

A tabela continua na próxima página
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Posição Setores de Atividade Econômica
Multipli-

cadores de 
Produção

5º Serviços de comunicação e informação 1,70
6º Fabricação de produtos têxteis 1,64

7º Fabricação de produtos de mine-
rais não metálicos 1,62

8º Fabricação de celulose, papel e pro-
dutos de papel elastômeros 1,60

9º Fabricação de produtos da madeira 1,58
10º Fabricação de bebidas 1,58
11º Fabricação de calçados e de artefatos de couro 1,54
12º Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 1,54

13º Fabricação de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 1,53

14º Fabricação de outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos automotores 1,48

15º Extração de carvão mineral e de 
minerais não metálicos 1,47

16º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos mecânicos 1,47

17º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos elétricos 1,46

18º Impressão e reprodução de gravações 1,45
19º Fabricação de produtos químicos em geral 1,44
20º Serviços de utilidade pública 1,42

21º Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 1,38

22º Transporte, armazenagem e correios 1,38
23º Construção 1,36

24º Fabricação de móveis e de produ-
tos de indústrias diversas 1,35

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Posição Setores de Atividade Econômica
Multipli-

cadores de 
Produção

25º Alojamento e Alimentação 1,33

26º Refino de petróleo e coquerias e 
Fabricação de biocombustíveis 1,32

27º Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 1,32

28º Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 1,31

29º Extração de petróleo e gás, inclu-
sive as atividades de apoio 1,30

30º Fabricação de automóveis e autopeças 1,29
31º Outros serviços pessoais 1,28

32º Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 1,28

33º Intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar 1,25

34º Comércio por atacado e varejo 1,22
35º Educação e saúde privadas 1,20
36º Serviços prestados a empresas 1,19
37º Siderurgia e metalurgia 1,17
38º Produção florestal, pesca e aquicultura 1,15
39º Administração, educação e saúde públicas 1,14
40º Atividades imobiliárias 1,06

41º Fabricação de equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos e ópticos 1,03

42º Serviços domésticos 1,00

Fonte: elaborado a partir dos dados de Santos, Costa e Leite (2020)

Ao tomarmos como exemplo o setor de alimentação, 
segundo maior multiplicador de produção nacional e terceiro 
maior no cenário estadual, seu coeficiente de 1,96 denota 

Continuação da tabela
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que uma compra adicional de R$ 1,00 nesse setor gera um 
aumento do valor da produção em toda a economia do RN 
de R$ 1,96. Isso porque, para produzir R$ 1,00 de alimento, 
o setor gera incentivos, por meio de suas compras, para que 
os demais setores envolvidos ampliem seu valor produzido 
em R$ 0,96 adicionais, totalizando uma resposta do valor 
total produzido de R$ 1,96 para cada R$ 1,00 gasto no setor 
de alimentos.

É interessante observar que o setor com maior multi-
plicador de produção potiguar, Fabricação de produtos de 
fumo, é apenas o 35º entre os 42 utilizados na MIP em termos 
de participação no valor bruto da produção do RN. Isto é, 
embora responda fortemente a uma variação de R$ 1,00 na 
sua demanda final, o impacto global pode ser relativamente 
reduzido, dado o baixo peso (0,03%) do setor no valor bruto 
da produção total da economia. Já o setor Administração, 
educação e saúde públicas, embora seja o com maior valor da 
produção no estado, representando 21,21% do valor bruto da 
produção total, se localiza apenas no 39º lugar (entre 42) em 
termos de multiplicador da produção (1,14), situação oposta à 
do setor Fabricação de produtos de fumo. Apesar de grande, o 
setor de Administração, educação e saúde públicas apresenta 
capacidade relativamente baixa de transmitir os estímulos 
de demanda final que recebe para os demais setores.
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Assim, ainda que muito interessante, fica claro que o 
indicador por si só padece de alguns problemas:

a) ele é desenhado para captar apenas o efeito de uma 
variação marginal na demanda final, enquanto o 
efeito total de um estímulo depende também do 
tamanho do setor;

b) ele não discrimina os encadeamentos gerados 
entre aqueles que ocorrem nos setores que geram 
insumos para a produção do setor estimulado 
(“encadeamento para trás”) daqueles que ocor-
rem nos setores mais próximos da demanda final 
(“encadeamento para a frente”);

c) esse indicador não capta os efeitos de indução (mul-
tiplicadores e aceleradores) da demanda final autô-
noma sobre a demanda final total, mas apenas os 
efeitos de indução que ocorrem dentro da demanda 
intermediária. Então, se por exemplo uma certa 
política aumenta a demanda final autônoma pelo 
setor de alimentos, o qual possui ao mesmo tempo 
um multiplicador de produção relativamente ele-
vado (terceiro maior) e um tamanho relativamente 
grande (sétimo maior), e, se (por hipótese) esse 
setor possuir uma elevada participação dos lucros 
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no valor adicionado (implicando um multiplicador 
relativamente baixo da renda nele apropriada) e 
uma forte participação das importações do resto 
do Brasil ou do resto do mundo na sua compra 
de bens de capital (implicando efeito acelerador 
relativamente baixo), os efeitos multiplicadores 
e aceleradores relativamente baixos podem pro-
duzir fortes vazamentos no estímulo gerado pela 
demanda final autônoma. Logo, estimular esse 
setor, baseando-se apenas no multiplicador de 
produção e no peso no valor bruto da produção, 
pode não ser a melhor escolha.

Portanto, os resultados para os multiplicadores de pro-
dução devem ser analisados em conjunto com os demais 
indicadores usuais de insumo-produto.

Multiplicadores normalizados Rasmussen-
Hirschman e indicação de setores-chave

Os multiplicadores normalizados ou indicadores de 
Rasmussen-Hirschman resolvem parte do problema anterior, 
em particular o disposto no item “b”, posto que mostram o 
poder de encadeamento para trás (quanto um setor compra 
dos outros) e para a frente (quanto um setor é demandado 
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pelos demais). A expressão para o cálculo desses indicadores2 
está disponível, respectivamente, nas equações 2 e 3.

encadeamento para trás (BL): (2)

encadeamento para frente (FL): (3)

Multiplicadores maiores do que 1 indicam capacidade 
de encadeamento maior do que a média dos demais setores; 
e menores do que 1, inferiores à média. Quando tanto os 
encadeamentos para a frente quanto os encadeamentos 
para trás são maiores do que 1, o setor é considerado um 
“setor-chave”.

No tocante aos encadeamentos para trás, os dez setores 
com maior multiplicador são os seguintes: Fabricação de 
produtos do fumo; Extração mineral; Alimentos; Fabricação 
de produtos de borracha e de material plástico; Serviços de 
comunicação e informação; Fabricação de produtos têx-
teis; Fabricação de produtos de minerais não metálicos; 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel elastômeros; 
Fabricação de produtos da madeira; e Fabricação de bebidas. 

2 Para maiores informações acerca do método de estimação, vide Miller e 
Blair (2009).
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Mais uma vez, o setor de Fabricação de produtos de fumo 
se destaca, a despeito de seu reduzido tamanho.

Tabela 3 – Indicação de setores-chave para 
o Rio Grande do Norte em 2015

Setores de Atividade Econômica Indica-
dor BL

Indica-
dor FL

Setor-
chave

Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 0,9 1,07 Não

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 0,92 1,19 Não
Produção florestal, pesca e aquicultura 0,8 0,84 Não
Extração de carvão mineral e 
de minerais  não metálicos 1,03 0,91 Não

Extração de petróleo e gás, inclu-
sive as atividades de apoio 0,91 1,14 Não

Extração mineral 1,47 0,75 Não
Alimentos 1,38 0,94 Não
Fabricação de bebidas 1,11 1,02 Sim
Fabricação de produtos do fumo 1,58 0,74 Não
Fabricação de produtos têxteis 1,15 1,17 Sim
Confecção de artefatos do 
vestuário e acessórios 1,08 0,81 Não

Fabricação de calçados e 
de artefatos de couro 1,08 0,76 Não

Fabricação de produtos da madeira 1,11 1,12 Sim
Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel elastômeros 1,12 1,05 Sim

Impressão e reprodução de gravações 1,01 1,43 Sim
Refino de petróleo e coquerias e 
Fabricação de biocombustíveis 0,93 1,26 Não

Fabricação de produtos 
químicos em geral 1,01 1,11 Sim

A tabela continua na próxima página
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Setores de Atividade Econômica Indica-
dor BL

Indica-
dor FL

Setor-
chave

Fabricação de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 1,07 0,92 Não

Fabricação de produtos de bor-
racha e de material plástico 1,23 1,24 Sim

Fabricação de produtos de 
minerais não metálicos 1,14 1,35 Sim

Siderurgia e metalurgia 0,82 0,95 Não
Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 0,92 1,21 Não

Fabricação de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos e ópticos 0,72 0,81 Não

Fabricação de máquinas e 
equipamentos elétricos 1,02 1,03 Sim

Fabricação de máquinas e 
equipamentos mecânicos 1,03 0,91 Não

Fabricação de automóveis e autopeças 0,91 0,82 Não
Fabricação de outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos automotores 1,04 0,8 Não

Fabricação de móveis e de pro-
dutos de indústrias diversas 0,94 0,92 Não

Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 0,97 1,08 Não

Serviços de utilidade pública 1 1,23 Sim
Construção 0,96 0,84 Não
Comércio por atacado e varejo 0,86 0,97 Não
Transporte, armazenagem e correios 0,97 1,23 Não
Alojamento e Alimentação 0,93 0,87 Não
Serviços de comunicação e informação 1,19 1,08 Sim
Intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar 0,88 1,12 Não

Atividades imobiliárias 0,74 0,82 Não

A tabela continua na próxima página

Continuação da tabela
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Setores de Atividade Econômica Indica-
dor BL

Indica-
dor FL

Setor-
chave

Serviços prestados a empresas 0,83 1,36 Não
Administração, educa-
ção e saúde públicas 0,8 0,75 Não

Educação e saúde privadas 0,84 0,8 Não
Outros serviços pessoais 0,9 0,84 Não
Serviços domésticos 0,7 0,74 Não

Fonte: elaborado a partir dos dados de Santos, Costa e Leite (2020)

Em relação ao índice de ligação para frente, os dez setores 
com maiores encadeamentos são Extração de carvão mineral 
e de minerais não metálicos; Produção florestal, pesca e 
aquicultura; Serviços de utilidade pública; Fabricação de 
máquinas e equipamentos mecânicos; Fabricação de produtos 
químicos em geral; Fabricação de automóveis e autopeças; 
Intermediação financeira, seguros e previdência comple-
mentar; Transporte, armazenagem e correios; Extração 
mineral; Fabricação de bebidas.

É interessante observar que o setor de Extração de car-
vão mineral e de minerais não metálicos, com o maior 
encadeamento para frente, ocupa apenas a 15ª posição entre 
os setores com maior encadeamento para trás, com índice 
ligeiramente superior ao encadeamento médio potiguar 
(1,03). Já o setor de Fabricação de produtos de fumo, primeiro 

Continuação da tabela
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na lista dos de maior encadeamento para trás, está apenas 
em 17º lugar entre os setores com maior encadeamento para 
frente, com índice também apenas ligeiramente superior à 
média potiguar (1,07).

Uma vez calculados os encadeamentos a montante e a 
jusante, no que concerne aos 42 setores para o Rio Grande do 
Norte, nota-se que não são muitas as atividades que, simul-
taneamente, apresentam encadeamentos acima da média 
tanto para trás quanto para frente. Em 2015, apenas dez 
setores potiguares, por tal critério, podem ser considerados 
setores-chave. Nesse caso, os indicadores normalizados de 
Rasmussen-Hirschman indicam a concentração da economia 
potiguar em setores de baixos encadeamentos.

Embora mais informativo do que o multiplicador da 
produção, é importante ressaltar que o desenho desses indi-
cadores não supera os obstáculos identificados nos itens 
“a” e “c” do tópico anterior. Portanto, se depreende que 
a identificação dos chamados setores-chave não resolve, 
sozinha, tal problema de identificação.

Extração hipotética

Por meio do método de extração hipotética, pode-se simular 
qual seria o impacto total (em termos de perda de valor 
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bruto de produção) da completa eliminação de um setor da 
economia. O exercício capta tanto o efeito do tamanho do 
setor, quanto dos encadeamentos sobre os demais setores. 
Portanto, consegue juntar, em um mesmo indicador, o efeito 
de tamanho e o efeito de encadeamento.

Nesse caso, para o cálculo do indicador, utiliza-se uma 
matriz de extração, , com as mesmas dimensões da 
matriz de coeficientes técnicos . Tal matriz é similar 
a uma matriz identidade em todas as suas colunas, exceto 
a coluna relativa à atividade j, selecionada para a extração 
hipotética, que será substituída por um vetor formado por 
zeros. A partir da matriz de extração, é possível se obter um 
vetor de produção total que desconsidera toda a influência 
da atividade selecionada na produção do sistema econômico:

(4)

Em que:

•	  é a matriz de coeficiente técnico potiguar;

•	  é o vetor de demanda final potiguar;

•	  é a matriz de extração.

Uma vez obtida a Equação 4, para o cálculo da proporção 
da produção total que deixa de ser realizada ao extrair-se 
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hipoteticamente cada atividade, faz-se, para cada atividade 
potiguar, a seguinte operação:

(5)

Em que:

•	  é o vetor de produção total potiguar.

A Tabela 4 identifica a perda de valor bruto de produção 
(em termos percentuais) para os 42 setores da matriz potiguar 
em 2015.

Tabela 4 – Perda percentual da produção total com extração 
hipotética da atividade para o Rio Grande do Norte em 2015

Posição Setores de Atividade Econômica % de perda 
do VBP

1º Administração, educação e saúde públicas -24,10%
2º Comércio por atacado e varejo -13,97%
3º Construção -11,59%
4º Alimentos -7,54%
5º Atividades imobiliárias -6,74%

6º Refino de petróleo e coquerias e 
Fabricação de biocombustíveis -5,43%

7º Serviços prestados a empresas -5,37%
8º Alojamento e Alimentação -5,25%
9º Serviços de utilidade pública -4,73%

10º Extração de petróleo e gás, inclu-
sive as atividades de apoio -4,67%

A tabela continua na próxima página
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Posição Setores de Atividade Econômica % de perda 
do VBP

11º Educação e saúde privadas -3,94%
12º Transporte, armazenagem e correios -3,89%

13º Intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar -3,21%

14º Confecção de artefatos do ves-
tuário e acessórios -2,63%

15º Outros serviços pessoais -2,31%
16º Fabricação de produtos têxteis -2,10%

17º Extração de carvão mineral e de 
minerais não metálicos -1,92%

18º Fabricação de produtos de 
minerais não metálicos -1,87%

19º Serviços de comunicação e informação -1,75%
20º Fabricação de bebidas -1,61%

21º Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos -1,36%

22º Pecuária, inclusive o apoio à pecuária -1,35%

23º Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita -1,07%

24º Produção florestal, pesca e aquicultura -1,05%

25º Fabricação de produtos de bor-
racha e de material plástico -0,86%

26º Serviços domésticos -0,70%
27º Fabricação de produtos químicos em geral -0,48%

28º Fabricação de móveis e de produ-
tos de indústrias diversas -0,33%

29º Impressão e reprodução de gravações -0,18%

30º Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos -0,17%

31º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos mecânicos -0,13%

Continuação da tabela
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Posição Setores de Atividade Econômica % de perda 
do VBP

32º Fabricação de celulose, papel e pro-
dutos de papel elastômeros -0,13%

33º Extração mineral -0,12%
34º Fabricação de produtos do fumo -0,06%
35º Fabricação de produtos da madeira -0,04%
36º Fabricação de automóveis e autopeças -0,04%

37º Fabricação de máquinas e equi-
pamentos elétricos -0,02%

38º Siderurgia e metalurgia -0,02%
39º Fabricação de calçados e de artefatos de couro -0,02%

40º Fabricação de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos e ópticos -0,004%

41º Fabricação de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos -0,003%

42º Fabricação de outros equipamentos de 
transporte, exceto veículos automotores -0,003%

Fonte: elaborado a partir dos dados de Santos, Costa e Leite (2020)

É interessante observar que os três setores com maior 
perda percentual são exatamente os mesmos que possuem 
os maiores pesos no VBP do estado, e que os dez primeiros 
lugares são comuns a ambas as tabelas. Em suma, embora 
os graus de encadeamento possam afetar a colocação dos 
setores na Tabela 4 vis-à-vis aquela que contém os pesos dos 
setores no VBP, o fato é que o tamanho relativo predominou 
como fator explicativo da extração hipotética perante o grau 
de encadeamento, no caso potiguar. 

Continuação da tabela
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Tais considerações indicam o tamanho relativamente 
reduzido do grau de encadeamento da economia poti-
guar, típico de estruturas produtivas mais especializadas, 
normalmente associadas a economias pequenas e/ou 
subdesenvolvidas.

Decomposição regional do multiplicador de 
produção total para o RN e o restante do Brasil

Os indicadores até aqui analisados captavam apenas aspectos 
inter-regionais, ou seja, não levaram em consideração o 
papel do comércio inter-regional na composição do consumo 
intermediário e da demanda final do estado. Nesse caso, 
se faz necessário tecer algumas considerações acerca do 
transbordamento do efeito multiplicador da produção para 
as outras regiões do país.

Por meio da decomposição regional do multiplicador de 
produção total, pode-se identificar a parte da produção que 
permanece no estado e a que transborda para os demais, 
dada uma variação da demanda final. A Tabela 5 mostra os 
multiplicadores totais e líquidos (que eliminam o efeito do 
próprio setor), para todos os estados da federação, envolvendo 
o comércio intra e inter-regionais.

Pode-se identificar que 75,10% do efeito multiplicador 
da produção total do RN permanece no estado. Por outro 
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lado, quando descontado o efeito da injeção inicial de uma 
unidade monetária, apenas 38,50% do efeito líquido do 
multiplicador permanece em território potiguar.

Tabela 5 – Decomposição regional do multiplicador de 
produção: efeito total e líquido (% média) em 2015

Estado
Multiplicador de 
Produção Total

Multiplicador de 
Produção Líquido

Intra Inter Intra Inter
AC 73,10 26,90 29,40 69,10
AM 74,80 25,20 39,70 58,80
AP 71,70 28,30 28,70 69,80
PA 72,40 27,60 34,50 64,00
RO 69,30 30,70 28,30 70,30
RR 75,00 25,00 28,10 70,40
TO 69,40 30,60 28,40 70,10
AL 74,70 25,30 34,80 63,80
BA 76,20 23,80 44,70 53,80
CE 75,90 24,10 43,00 55,50
MA 70,90 29,10 33,40 65,20
PB 71,30 28,70 31,00 67,50
PE 75,20 24,80 43,00 55,50
PI 71,80 28,20 31,90 66,60

RN 75,10 24,90 38,50 60,00
SE 73,60 26,40 35,60 63,00
DF 71,80 28,20 32,30 66,20
GO 71,10 28,90 33,00 65,50
MS 70,30 29,70 33,10 65,40
MT 71,50 28,50 35,20 63,30
ES 72,60 27,40 35,90 62,60

MG 75,40 24,60 42,90 55,70

A tabela continua na próxima página
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Estado
Multiplicador de 
Produção Total

Multiplicador de 
Produção Líquido

Intra Inter Intra Inter
RJ 78,30 21,70 49,80 48,80
SP 82,30 17,70 60,80 37,70
PR 74,00 26,00 40,70 57,80
RS 76,70 23,30 47,90 50,60
SC 74,20 25,80 40,30 58,30

Fonte: elaborado a partir dos dados Haddad, Gonçalves Júnior e Oliveira 
(2017) e Santos, Costa e Leite (2020)

São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais autossu-
ficientes do Brasil, com respectivamente 82,30% e 78,30% 
do efeito multiplicador da produção total e cerca de 60,80% 
e 49,80% do efeito líquido permanecendo dentro do estado. 
Tais resultados, em contraste ao encontrado para o RN, 
indicam a concentração da economia potiguar em atividades 
de baixos encadeamentos nacionais e vazamentos de renda 
em direção aos demais estados.

Os dados da balança comercial interestadual potiguar 
corroboram o observado na decomposição regional do 
multiplicador. De acordo com dados do Confaz (2021a), 
a balança comercial interestadual do RN esteve deficitária 
no período 2017-20203 (déficit comercial acumulado de R$ 

3 Ressalta-se que o ano de 2020 carrega os efeitos da pandemia, mas a 
tendência de déficit na balança comercial interestadual do estado persiste 
ao longo de anos anteriores.

Continuação da tabela
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81,56 bilhões). A Tabela 6 abaixo mostra a distribuição desse 
resultado com os demais estados.

Tabela 6 – Balança comercial interestadual do Rio Grande 
do Norte nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020

Estado
Saldo da Balança Comercial Inte-

restadual em R$ correntes

2017 2018 2019 2020
AC 3.445.300 3.556.393 5.280.931 4.103.195
AL -95.096.375 -110.820.342 -123.349.683 -171.856.600
AM 31.759.174 14.478.077 -5.494.237 11.723.176
AP 12.941.731 14.594.939 36.253.361 31.736.412
BA -376.806.211 -342.373.716 -697.587.790 -2.193.771.265
CE -909.105.511 -555.710.500 -51.636.747 -2.166.862.156
DF -31.353.648 -57.318.980 -241.397.084 -180.618.632
ES -666.245.495 -646.058.757 -691.584.521 -964.735.770
GO -509.135.381 -610.682.147 -555.646.831 -848.126.281
MA 40.225.289 -161.354.332 -252.288.973 95.003.789
MG -1.381.797.604 -1.304.372.656 -1.404.103.629 -1.717.821.132
MS -72.375.182 -92.883.124 -131.697.396 -123.180.645
MT -144.209.579 -110.750.690 -139.115.858 -252.946.589
PA -242.252.806 -322.821.328 -216.503.216 -364.697.091
PB -1.020.565.947 -1.298.177.045 -1.332.796.456 -1.867.677.058
PE -5.322.560.459 -5.227.391.726 -5.916.607.017 -6.500.681.675
PI 157.867.844 173.135.859 118.212.474 61.104.382
PR -723.740.596 -684.299.550 -777.802.679 -1.281.042.536
RJ -194.051.185 144.965.619 -452.099.610 -740.262.420
RO -61.613.158 -76.158.961 -71.956.888 -78.081.930
RR -4.680.095 8.383.554 7.173.528 12.409.811
RS -752.992.968 -778.961.838 -724.591.473 -753.015.009
SC -980.185.358 -5.857.467.815 -3.021.645.731 -1.205.005.330

A tabela continua na próxima página
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Estado
Saldo da Balança Comercial Inte-

restadual em R$ correntes

2017 2018 2019 2020
SE -39.128.339 -29.248.017 -2.193.929 -148.436.191
SP -3.419.683.116 -2.264.328.764 -2.506.509.861 -3.421.890.656
TO -185.860.662 -181.807.215 -187.241.314 -220.700.069

Total -16.887.200.337 -20.353.873.062 -19.336.930.629 -24.985.328.270

Fonte: Confaz (2021a)

No acumulado para os quatro anos analisados, o RN 
apresentou déficit comercial com 21 estados e o Distrito 
Federal. Os três maiores déficits comerciais do RN foram 
em relação a:

•	 2017: Pernambuco (R$ 5,32 bilhões); São Paulo (R$ 3,42 
bilhões); e Minas Gerais (R$ 1,38 bilhões);

•	 2018: Santa Catarina (R$ 5,86 bilhões); Pernambuco (R$ 
5,23 bilhões); e São Paulo (R$ 2,26 bilhões);

•	 2019: Pernambuco (R$ 5,92 bilhões); Santa Catarina (R$ 
3,02 bilhões); e São Paulo (R$ 2,51 bilhões);

•	 2020: Pernambuco (R$ 6,50 bilhões); São Paulo (R$ 3,42 
bilhões); e Bahia (R$ 2,19 bilhões).

Continuação da tabela
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Os três maiores superávits comerciais do RN foram em 
relação a:

•	 2017: Piauí (R$ 0,16 bilhões); Maranhão (R$ 0,04 bilhões); 
e Amazonas (R$ 0,03 bilhões);

•	 2018: Piauí (R$ 0,17 bilhões); Rio de Janeiro (R$ 0,14 
bilhões); e Amapá (R$ 0,01 bilhões);

•	 2019: Piauí (R$ 0,12 bilhões); Amapá (R$ 0,04 bilhões); 
e Roraima (R$ 0,01 bilhões);

•	 2020: Maranhão (R$ 0,10 bilhões); Piauí (R$ 0,06 
bilhões); e Amapá (R$ 0,03 bilhões).

Decomposição da produção regional do estado baseada 
na origem do consumo intermediário e da demanda final

Conforme visto no indicador anterior, a economia poti-
guar concentra-se em atividades de baixos encadeamentos 
nacionais e possui significativos vazamentos de renda em 
direção aos demais estados. Além de decompor o multipli-
cador de produção, pode-se captar a origem do consumo 
intermediário e da demanda final por produtos potiguares.

A partir da Tabela 7, percebe-se que o RN foi responsável 
por 53,2% do consumo intermediário e 59,8% da demanda 
final da economia potiguar, o resto do Brasil foi responsável 
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por 37,5% e 35,2%, respectivamente, desses agregados, 
enquanto o resto do mundo foi responsável por 9,3% e 5%, 
respectivamente. Isto é, pouco menos da metade do consumo 
intermediário ocorrido no RN é provido por bens e serviços 
produzidos no próprio estado, e pouco menos de 60% da 
demanda final por produtos feitos no RN tem origem no 
próprio estado.

Com relação ao total do consumo intermediário potiguar 
originário do resto do Brasil, a maior parte provém dos 
demais estados da própria região Nordeste (51,2%), ficando 
o Sudeste em segundo lugar (31,47%). Cenário similar se 
dá em relação à origem da demanda final, 47,15% da qual é 
originária do resto do Nordeste e 32,95%, do Sudeste.

Tabela 7 – Decomposição da produção do Rio 
Grande do Norte baseada na origem do consumo 
intermediário e da demanda final (%) em 2015 

Região/Estado
% participação

Consumo Inter-
mediário Demanda Final

NORTE 2,6 2,7

AC 0,04 0,1
AM 1,3 1,2
AP 0,1 0,1
PA 0,9 0,9

A tabela continua na próxima página
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Região/Estado
% participação

Consumo Inter-
mediário Demanda Final

RO 0,1 0,2
RR 0,04 0,1
TO 0,1 0,1

NORDESTE 72,4 75,7

RN 53,2 59,8
AL 0,3 0,3
BA 5,7 2,4
CE 3,7 3,5
MA 0,8 0,7
PB 3,2 3,5
PE 4,8 4,8
PI 0,3 0,4
SE 0,4 0,3

CENTRO-OESTE 1,1 2,0

DF 0,6 1,2
GO 0,3 0,5
MS 0,1 0,1
MT 0,1 0,2

Continuação da tabela
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Região/Estado
% participação

Consumo Inter-
mediário Demanda Final

SUDESTE 11,8 11,6

ES 0,6 0,5
MG 1,0 1,4
RJ 3,6 2,4
SP 6,6 7,3

SUL 3,1 3,2

PR 0,7 0,8
RS 1,9 1,7
SC 0,5 0,7

RESTO DO MUNDO 9,3 5,0

Fonte: elaborado a partir dos dados Haddad, Gonçalves Júnior e Oliveira 
(2017) e Santos, Costa e Leite (2020)

A Tabela 8 mostra a decomposição da produção do RN 
por setores de atividades econômicas baseada na origem do 
consumo intermediário e da demanda final.

Continuação da tabela
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Tabela 8 – Decomposição da produção do Rio Grande 
do Norte por atividades baseada na origem do consumo 
intermediário e da demanda final (%) em 2015

Setores de
Atividade Econômica

% de Participação
no CI

% de Participação
na DF

RN
Resto 

do 
Brasil

Resto 
do 

mundo
RN

Resto 
do 

Brasil

Resto 
do 

mundo

Agricultura, inclusive 
o apoio à agricultura 

e a pós-colheita 
48,97 42,14 8,90 45,17 22,87 31,96

Pecuária, inclusive 
o apoio à pecuária 42,98 56,28 0,74 53,95 40,66 5,39

Produção florestal, 
pesca e aquicultura 18,59 78,87 2,54 27,69 64,29 8,02

Extração de carvão 
mineral e de minerais 

não metálicos 
12,65 84,58 2,76 33,84 19,07 47,09

Extração de petróleo 
e gás, inclusive as 

atividades de apoio 
30,28 59,01 10,71 12,03 87,52 0,45

Extração mineral 14,07 80,10 5,82 10,04 0,11 89,85
Alimentos  48,73 46,76 4,51 53,77 42,36 3,87

Fabricação de bebidas 45,11 45,26 9,63 53,07 46,60 0,33
Fabricação de pro-

dutos do fumo - - - - - -

Fabricação de pro-
dutos têxteis 35,45 55,38 9,17 27,66 64,80 7,54

Confecção de artefatos 
do vestuário e acessórios 31,43 62,88 5,69 29,22 70,44 0,34

Fabricação de calçados 
e de artefatos de couro 5,84 58,54 35,62 50,27 44,15 5,58

Continuação da tabela
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Setores de
Atividade Econômica

% de Participação
no CI

% de Participação
na DF

RN
Resto 

do 
Brasil

Resto 
do 

mundo
RN

Resto 
do 

Brasil

Resto 
do 

mundo

Fabricação de pro-
dutos da madeira 39,66 42,10 18,24 56,64 24,90 18,46

Fabricação de celulose, 
papel e produtos de 
papel elastômeros 

33,73 31,79 34,47 64,65 25,59 9,75

Impressão e repro-
dução de gravações 47,48 47,67 4,85 82,92 14,89 2,19

Refino de petróleo e 
coquerias e Fabricação 

de biocombustíveis 
34,11 56,82 9,08 30,84 61,71 7,46

Fabricação de produtos 
químicos em geral 13,84 12,17 74,00 53,47 41,25 5,28

Fabricação de produ-
tos farmoquímicos 

e farmacêuticos 
- - - - - -

Fabricação de produ-
tos de borracha e de 

material plástico 
44,22 37,03 18,75 61,73 25,48 12,79

Fabricação de pro-
dutos de minerais 

não metálicos 
50,84 43,69 5,47 79,08 16,76 4,16

Siderurgia e metalurgia 3,25 2,45 94,31 56,28 13,20 30,52
Fabricação de produtos 
de metal, exceto máqui-

nas e equipamentos 
28,98 25,17 45,85 60,81 37,06 2,13

Fabricação de 
equipamentos de 

informática, produtos 
eletrônicos e ópticos 

1,97 6,13 91,90 43,46 55,12 1,42

Fabricação de máquinas 
e equipamentos elétricos 8,95 8,69 82,37 48,99 41,51 9,50

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página



2 Projeções de retração do PIB para o Rio Grande do Norte e 
indicação de setores para formulação de políticas públicas

72

Setores de
Atividade Econômica

% de Participação
no CI

% de Participação
na DF

RN
Resto 

do 
Brasil

Resto 
do 

mundo
RN

Resto 
do 

Brasil

Resto 
do 

mundo

Fabricação de 
máquinas e equipa-
mentos mecânicos 

12,17 12,83 75,01 47,63 45,87 6,50

Fabricação de auto-
móveis e autopeças 4,87 5,34 89,79 49,49 48,54 1,97

Fabricação de outros 
equipamentos de 
transporte, exceto 

veículos automotores 

- - - 42,03 54,97 3,00

Fabricação de móveis 
e de produtos de 

indústrias diversas 
39,46 40,75 19,79 52,95 46,82 0,22

Manutenção, reparação 
e instalação de máqui-

nas e equipamentos 
62,52 16,56 20,91 76,73 13,28 9,99

Serviços de utili-
dade pública 90,24 8,54 1,22 90,09 7,24 2,67

Construção 78,12 21,68 0,20 74,40 25,37 0,23
Comércio por ata-

cado e varejo 82,48 16,27 1,25 81,70 13,61 4,69

Transporte, armaze-
nagem e correios 88,44 9,11 2,45 92,40 6,37 1,23

Alojamento e 
Alimentação 56,79 29,29 13,91 76,60 14,29 9,11

Serviços de comuni-
cação e informação 75,69 15,85 8,46 84,93 14,78 0,29

Intermediação finan-
ceira, seguros e previ-
dência complementar 

72,36 20,50 7,13 79,96 18,62 1,42

Atividades imobiliárias 81,63 17,84 0,52 84,85 14,38 0,77

Continuação da tabela
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Setores de
Atividade Econômica

% de Participação
no CI

% de Participação
na DF

RN
Resto 

do 
Brasil

Resto 
do 

mundo
RN

Resto 
do 

Brasil

Resto 
do 

mundo

Serviços prestados 
a empresas 70,52 15,26 14,22 79,77 6,20 14,02

Administração, educação 
e saúde públicas 67,91 31,88 0,21 90,64 9,30 0,06

Educação e saúde 
privadas 86,11 13,71 0,18 85,80 14,18 0,02

Outros serviços pessoais 72,44 25,65 1,91 76,73 22,31 0,96
Serviços domésticos 0 0 0 100 0 0

Fonte: elaborado a partir dos dados Haddad, Gonçalves Júnior e Oliveira 
(2017) e Santos, Costa e Leite (2020)

É interessante observar a participação privilegiada de 
setores de serviços, em função de sua natureza de não comer-
cializáveis, entre as atividades em que o RN possui maior 
participação no atendimento a seu consumo intermediário 
e a sua demanda final. Nesse caso, a razão para o setor 
possuir uma maior participação no atendimento ao consumo 
intermediário e à demanda final é a mesma: a oferta de 
serviços frequentemente exige a presença no local onde ele 
é demandado. Ademais, via de regra, os setores de serviço 
possuem baixo encadeamento, como se pode observar pela 
sua quase ausência nas tabelas que listam os setores com 

Continuação da tabela
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maiores multiplicadores (normatizados ou não), localizadas 
mais no início do texto.

Embora a capacidade de atenderem à parcela substancial 
da demanda por produtos de consumo intermediário ou 
finais em território potiguar seja uma vantagem, isso por si 
só não garante que tais setores tenham tamanho suficiente 
para exercerem efeito significativo sobre produção e emprego; 
nem encadeamentos substanciais para transmitirem os 
efeitos dos estímulos para as demais atividades. Tampouco 
capacidade de desencadear efeitos multiplicadores e acele-
radores substantivos sobre a renda, conforme respondam 
a um aumento de demanda autônoma.

Participação dos fatores de produção no 
valor adicionado em cada setor

Como visto, se faz necessário analisar os indicadores pre-
viamente apresentados com algum outro método capaz de 
indicar a capacidade de um setor transmitir efeitos sobre 
produção e emprego, qual seja, a forma pela qual ele transmite 
efeitos multiplicadores e aceleradores à demanda final, para 
além das relações intersetoriais do consumo intermediário. 
O próximo indicador permite ter uma primeira ideia apro-
ximada desse fenômeno.
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A Tabela 9 indica a participação dos fatores de produção 
(trabalho, capital, outros) no valor adicionado nos 42 setores 
da atividade econômica potiguar.

Tabela 9 – Decomposição da produção do Rio Grande do Norte 
em 2015 baseada na remuneração dos fatores de produção

Setores de Atividade Econômica
% de Participação

no Valor Adicionado

Trabalho Capital Outros

Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 22,75 74,76 2,48

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 27,43 71,80 0,77
Produção florestal, pesca e aquicultura 1,70 98,04 0,26
Extração de carvão mineral e 
de minerais não metálicos 56,91 41,74 1,35

Extração de petróleo e gás, inclu-
sive as atividades de apoio 13,24 85,97 0,79

Extração mineral 53,10 45,80 1,10
Alimentos 61,47 34,82 3,71
Fabricação de bebidas 30,17 66,86 2,97
Fabricação de produtos do fumo 30,46 67,46 2,08
Fabricação de produtos têxteis 71,74 25,29 2,97
Confecção de artefatos do 
vestuário e acessórios 49,26 48,91 1,82

Fabricação de calçados e 
de artefatos de couro 74,10 23,14 2,76

Fabricação de produtos da madeira 55,92 41,33 2,75
Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel elastômeros 50,41 47,23 2,36

Impressão e reprodução de gravações 50,36 47,17 2,47
Refino de petróleo e coquerias e 
Fabricação de biocombustíveis 26,68 70,15 3,17

A tabela continua na próxima página
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Setores de Atividade Econômica
% de Participação

no Valor Adicionado

Trabalho Capital Outros

Fabricação de produtos 
químicos em geral 54,11 43,05 2,84

Fabricação de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 34,79 63,69 1,51

Fabricação de produtos de bor-
racha e de material plástico 65,50 31,65 2,85

Fabricação de produtos de 
minerais não metálicos 50,82 46,80 2,38

Siderurgia e metalurgia 72,43 25,64 1,93
Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 55,22 42,57 2,21

Fabricação de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos e ópticos 40,37 54,49 5,14

Fabricação de máquinas e 
equipamentos elétricos 67,22 29,90 2,88

Fabricação de máquinas e 
equipamentos mecânicos 60,53 37,37 2,10

Fabricação de automóveis e autopeças 53,91 43,51 2,58
Fabricação de outros equipa-
mentos de transporte, exceto 
veículos automotores

63,11 36,02 0,87

Fabricação de móveis e de pro-
dutos de indústrias diversas 39,72 58,71 1,57

Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 43,86 54,90 1,24

Serviços de utilidade pública 16,02 82,22 1,76
Construção 40,80 57,96 1,25
Comércio por atacado e varejo 46,66 52,01 1,33
Transporte, armazenagem e correios 53,29 44,88 1,83
Alojamento e Alimentação 45,45 53,39 1,15

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Setores de Atividade Econômica
% de Participação

no Valor Adicionado

Trabalho Capital Outros

Serviços de comunicação e informação 49,65 47,11 3,24
Intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar 50,38 48,14 1,48

Atividades imobiliárias 1,34 98,59 0,07
Serviços prestados a empresas 55,54 43,08 1,39
Administração, educa-
ção e saúde públicas 91,23 8,75 0,01

Educação e saúde privadas 74,04 24,88 1,09
Outros serviços pessoais 53,86 45,08 1,06
Serviços domésticos 100 0 0

Fonte: elaborado a partir dos dados Haddad, Gonçalves Júnior e Oliveira 
(2017) e Santos, Costa e Leite (2020)

Os setores em destaque na Tabela 9 são os que possuem 
a maior participação do fator de produção trabalho em seu 
valor adicionado. Em tese, portanto, esses são os que têm a 
maior capacidade de, diante de um estímulo de demanda 
autônoma, gerarem maior emprego por unidade de valor; ou, 
se considerarmos que os receptores de salário têm propensão 
marginal a consumir maior do que os receptores de rendas do 
capital, estímulos voltados a esses setores também tenderiam 
a ampliar a propensão a consumir e, consequentemente, o 
efeito multiplicador da variação da demanda autônoma.

Continuação da tabela
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Com relação ao efeito acelerador, se poderia pensar 
exatamente o contrário: são os setores mais intensivos em 
capital (em tese, com maior participação do capital no valor 
adicionado) que gerariam efeitos mais importantes. Contudo, 
dada a ausência de um setor de bens de capital significativo na 
economia potiguar4, o efeito acelerador gerado por decisões 
de investimento em território potiguar tende a gerar efeitos 
dinamizadores de outras economias, além das fronteiras 
do RN.

PROJEÇÕES DE RETRAÇÃO DO PIB 
PARA O RIO GRANDE DO NORTE EM 
2020 E OS DEMAIS ESTADOS

A crise da COVID-19 tem levado a uma ampla e profunda 
revisão das expectativas de crescimento das economias 
mundial, brasileira e, claro, também potiguar. O Fundo 
Monetário Internacional (FMI) inicialmente estimou uma 
queda média de 4,9% do produto interno bruto (PIB) mundial 
em 2020, distribuída entre uma queda de 8,0% nos países 

4 Os setores em tese beneficiados pelos investimentos dos demais setores 
são bens pequenos na economia potiguar: o setor de Fabricação de 
máquinas e equipamentos mecânicos é apenas o 31º entre os 42 da MIP 
potiguar, representando apenas 0,09% do valor da produção do estado. O 
de máquinas e equipamentos elétricos é o 38º, com 0,01%. Equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e ópticos é o 39º (0,004%), e o de 
Outros equipamentos de transporte exceto veículos automotores é o 
último (0,002 %).
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desenvolvidos e de 3,0% nos mercados emergentes e países 
em desenvolvimento. Espera-se que o PIB das economias 
da América Latina e do Caribe caia 9,4% em 2020. Para o 
Brasil, esperava-se uma contração de 9,1% em 2020, seguida 
por um crescimento de 3,6% em 2021. Isto é, a instituição 
esperava que, ao final de 2021, o Brasil não consiga retomar 
o PIB real pré-crise. O Banco Mundial, por sua vez, previu 
queda de 8,0% do PIB brasileiro em 2020 e crescimento de 
2,2% em 2021.

Com relação aos estudos privados, o Citibank previu 
queda de 4,5% do PIB para o Brasil em 2020, e de crescimento 
de 3,9% em 2021, enquanto o JP Morgan estimou queda 
de 3,2%. A última Pesquisa Focus de 2020 (31 de dezem-
bro) prevê queda de 4,4% para 2020, enquanto o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou, quando 
comparado ao ano de 2019, queda de 4,1% do PIB brasileiro 
em 2020. Em relação ao PIB per capita, alcançou-se o valor 
de R$ 35.172 em 2020, com queda de 4,8% em termos reais 
quando comparado ao observado em 2019. Ambas as taxas 
foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996 
(IBGE, 2021).

Que seja do conhecimento do autor deste texto, não há, 
até o presente momento, estimativas oficiais de variação do 



2 Projeções de retração do PIB para o Rio Grande do Norte e 
indicação de setores para formulação de políticas públicas

80

PIB brasileiro desagregadas por região. Trabalhos acadêmicos 
tentam superar a lacuna.

Porsse et al. (2020), usando um modelo de Equilíbrio 
Geral Computável dinâmico, constroem dois cenários para 
a economia brasileira e para os demais estados da Federação. 
No primeiro, uma crise sem apoio de políticas econômicas 
geraria uma queda do PIB de 1,87% no Brasil. No segundo, 
o apoio de uma política econômica de redução dos danos 
da pandemia reduziria a queda do PIB para 1,21% no Brasil. 

As Figuras 2 e 3 apresentam os desvios do PIB (%) nos 
cenários 1 e 2, respectivamente, em relação ao cenário de 
referência para as Unidades da Federação (UF). Em síntese, 
é possível observar reduções no PIB para todas as UFs em 
ambos os cenários. Em particular, os resultados para o RN 
denotam desvios de 4,29% e 2,59% do PIB, respectivamente, 
nos cenários 1 e 2.
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Figura 2 – Desvio do PIB (%) para 2020 no cenário 
1 em relação ao cenário de referência

Fonte: Porsse et al. (2020)
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Figura 3 – Desvio do PIB (%) para 2020 no cenário 
2 em relação ao cenário de referência

Fonte: Porsse et al. (2020)

Os resultados para a atividade setorial no estado podem 
ser visualizados nas Figuras 4 e 5. Nesse caso, levando-se em 
consideração estimativas para 29 setores de atividade eco-
nômica, nos dois cenários analisados, os resultados sugerem 
que as atividades que mais sofrerão em termos de redução 
do valor adicionado setorial são as seguintes: Alojamento; 
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Atividades artísticas; Outros da indústria; Organizações 
Associativas; Alimentos e bebidas; Alimentação; Químicos; 
e Transportes. Tais setores figuram, em ambos os cenários, 
entre as dez maiores perdas percentuais de valor adicionado. 
Estima-se que tais atividades terão perdas de 8,38% a 21,54% 
em seu valor adicionado.
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Figura 4 – Impactos setoriais para o Rio Grande do Norte no 
cenário 1 (desvio % em relação ao cenário base 2020)
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Figura 5 – Impactos setoriais para o Rio Grande do Norte no 
cenário 2 (desvio % em relação ao cenário base 2020)
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A despeito de, provavelmente, as estimativas deste 
trabalho já estarem defasadas, pode-se tentar manter as 
proporções entre Brasil e RN para obter alguma previsão 
mais significativa. Considerando a queda do PIB brasileiro 
em 2020 de 4,1%, e mantidas as proporções supostas no 
segundo cenário de Porsse et al. (2020), se chega a uma 
estimativa de queda do PIB potiguar de 8,6% no mesmo ano.

Usando os dados do Boletim de Arrecadação dos Tributos 
Estaduais (CONFAZ, 2021b), que incluem apenas arreca-
dação própria para o período, e não transferências via FPE/
FPM, é possível verificar o movimento da arrecadação para 
o estado do Rio Grande do Norte em 2020.

Nos oito primeiros meses de 2020, os mesmos dados, 
apresentados na Tabela 10, mostram uma queda nominal 
de 7,55% de arrecadação de fontes próprias em relação ao 
mesmo período de 2019. A partir do mês de setembro, os 
dados revelam a recuperação da arrecadação, de modo que, 
para o acumulado no ano, observa-se o crescimento nominal 
de 1,59% da arrecadação de tributos estaduais do Rio Grande 
do Norte.
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Tabela 10 – Arrecadação de tributos estaduais do Rio Grande 
do Norte em R$ correntes (comparativo 2019 e 2020)

Mês

2019 2020
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Jan. 558.856.272 558.856.272 538.065.455 538.065.455 -3,72%
Fev. 487.282.859 1.046.139.131 490.990.590 1.029.056.045 -1,63%
Mar. 488.504.395 1.534.643.526 489.152.505 1.518.208.550 -1,07%
Abr. 514.180.963 2.048.824.489 430.026.514 1.948.235.064 -4,91%
Maio 497.956.896 2.546.781.385 419.823.228 2.368.058.292 -7,02%
Jun. 521.468.039 3.068.249.424 442.899.392 2.810.957.683 -8,39%
Jul. 526.684.121 3.594.933.545 479.075.771 3.290.033.454 -8,48%

Ago. 543.365.445 4.138.298.990 535.894.109 3.825.927.563 -7,55%
Set. 493.184.943 4.631.483.933 566.117.712 4.392.045.275 -5,17%
Out. 501.755.069 5.133.239.002 551.798.332 4.943.843.607 -3,69%
Nov. 513.866.229 5.647.105.231 619.130.441 5.562.974.048 -1,49%
Dez. 507.886.624 6.154.991.855 690.146.478 6.253.120.526 -1,59%

Total 6.154.991.855 6.154.991.855 6.253.120.526 6.253.120.526 1,59%

Fonte: Confaz (2021b)

Fica, então, claro que a gestão correta da arrecadação, na 
já difícil situação financeira do RN, é de suma importância 
para qualquer programa de estímulo econômico que não 
possa contar com importante compensação federal pelo 
aumento das despesas, especialmente de saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado anteriormente, a partir de uma Matriz 
Insumo-Produto (MIP), é possível analisar a natureza 
das atividades econômicas, os encadeamentos existentes 
entre suas estruturas produtivas, bem como o seu grau de  
(in)dependência econômica.

Nesse sentido, tomando por base a análise da MIP poti-
guar e de seus indicadores correlacionados para o ano de 
2015, como também as projeções de perda setoriais em 
decorrência do impacto da crise gerada pela COVID-19 em 
território potiguar, pode-se obter sinalizações dos setores 
que devem ser olhados com mais cuidado para a formulação 
de políticas.

Mediante tal arcabouço, sugere-se que, do ponto de 
vista da produção, os seguintes setores sejam os princi-
pais alvos de políticas públicas: Comércio por atacado e 
varejo; Construção; Atividades imobiliárias; Alimentos; 
Alojamento e alimentação; Refino de petróleo e coquerias 
e fabricação de biocombustíveis; Extração de petróleo e gás; 
Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita; 
Pecuária, inclusive o apoio à pecuária; e Administração, 
educação e saúde públicas. No tocante ao último setor, deve-
se ressaltar que, dada a forte dependência que as atividades 
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econômicas do estado têm em relação à Administração 
Pública, a manutenção de suas atividades em níveis prévios 
à pandemia pode contribuir na minimização de seus efeitos 
econômicos recessivos.
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3 Panorama dos principais setores 
produtivos da economia potiguar: 

o que podemos vislumbrar da crise 
derivada do novo coronavírus

Thales Augusto Medeiros Penha

INTRODUÇÃO

A dinâmica econômica do estado do Rio Grande do Norte 
está concentrada em alguns poucos setores. Apenas cinco 
atividades são responsáveis por cerca de metade do Valor 
Bruto de Produção (VBP). Destaca-se na atividade econômica 
potiguar a participação do setor público e serviços a ele 
vinculados. Esse representa cerca de ¼ da economia do Rio 
Grande do Norte. Desse modo, esse setor tem relevância na 
renda do estado.  Os outros setores que têm impactos impor-
tantes sobre a economia potiguar são: comércio atacadista 
e varejo; construção e atividades imobiliárias; fabricação 
de alimentos; alojamento e alimentação; e petróleo e gás 
(SANTOS; COSTA; LEITE, 2020).
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Diante desse cenário, é importante entender mais espe-
cificamente essas atividades econômicas do Rio Grande do 
Norte que são responsáveis por boa parte da produção/renda 
do estado. Sendo assim, este capítulo buscou analisá-las com 
o objetivo de traçar um panorama sobre essas atividades. 
Desse modo, podem-se vislumbrar consequências da crise 
vigente para esses importantes setores da economia potiguar. 
Além disso, é possível conjecturar possíveis ações que bus-
quem aliviar os impactos desta crise, bem como, estratégias 
de retomada. Para o alcance desse objetivo, este trabalho 
baseou-se nas seguintes questões: qual o tipo de empresa 
predominante nesses setores (micro, pequenas, médias ou 
grandes)? Qual o peso relativo dessas empresas no mercado 
de trabalho formal do estado?

As questões levantadas no parágrafo anterior são impor-
tantes uma vez que permitem identificar as facetas mais 
sensíveis das consequências desta crise econômica derivada 
do novo coronavírus. Esses traços mais delicados residem 
na questão do tamanho da empresa na medida em que as 
de menor escala têm menor capacidade de suportar uma 
suspensão mais longa das atividades devido às medidas de 
isolamento social, em especial os setores que provocam aglo-
meração e atividades não essenciais, pois serão as primeiras 
a parar e provavelmente as últimas a retomarem. Quanto aos 
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empregos, é importante saber o peso desses nesses setores, 
pois uma das consequências de desaceleração é o aumento 
nas demissões. Ressalta-se, todavia, que as consequências 
podem ser maiores ou menores dependendo das políticas 
públicas postas em prática, considerando timing, capilaridade 
e alcance. Assim, compreender estruturalmente os principais 
setores da economia do Rio Grande do Norte é vital para a 
análise desta crise.

Metodologicamente, adotou-se uma pesquisa descri-
tiva com abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa. 
Adotou-se como procedimento a pesquisa bibliográfica 
e documental em que foram consultadas bases de dados 
oficiais para coleta de dados secundários a respeito do tema 
abordado. As bases acessadas foram as seguintes: Relatório 
Anual de Informações Sociais (RAIS) com o objetivo de 
obter os dados de empregos formais das atividades;1 Portal 
do Empreendedor no qual foram acessados dados sobre 
Microempreendedores Individuais;2 Censo Agropecuário do 
IBGE com o intuito de obter informação sobre ocupações no 
meio rural;3 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), para obtenção do fluxo mensal de vínculos de 

1 Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php.
2 Disponível em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas.
3 Disponível em: https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/

resultadosagro/index.html.
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trabalhos;4 Comexstat, para obter dados da balança comercial 
do Rio Grande do Norte.5

Assim, este capítulo sumariza alguns traços importantes 
dos setores produtivos mais importantes da economia poti-
guar dividido em seções em que serão analisados os setores 
de alimentos, alojamento e alimentação; construção civil e 
atividades imobiliárias; comércio varejista e atacado. Esses 
três grandes setores correspondem a aproximadamente ¼ 
da economia potiguar. Além desses, vale destacar o setor 
de petróleo e gás, que tem uma participação de cerca de 8% 
do VBP (SANTOS; COSTA; LEITE, 2020). É importante 
ressaltar que esse setor foi deixado de fora desta análise 
devido a ter uma participação relevante de empresas públicas 
que conferem dinâmica diferenciada.

ALIMENTOS, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

No capítulo anterior, a partir dos dados das tabelas de usos 
e recursos disponibilizadas pelo IBGE para o ano de 2015, 
foi construída a Matriz Insumo-Produto (MIP) do estado 
do Rio Grande do Norte, a qual permite calcular os coefi-
cientes técnicos que possibilitam quantificar como os setores 

4 Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php.
5 Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home.
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impactam em outros setores e na demanda final. Porém, 
devido à complexidade da atividade, estas são agregadas 
em grandes setores para facilitar a compilação dos dados e, 
consequentemente, a sua análise. Assim, na MIP estimada, 
o setor de alimentos apresentado incorpora uma gama de 
atividades, a saber: abate e produtos de carne, inclusive 
os produtos do laticínio e da pesca; fabricação e refino de 
açúcar; outros produtos alimentares. Todavia, na análise 
desse setor serão também incorporados dados que englobam 
as seguintes atividades: agricultura, inclusive pós-colheita; 
pecuária, inclusive o apoio à pecuária; produção florestal; 
pesca e aquicultura. Tal procedimento se deve ao caráter 
dessas atividades estarem encadeadas no que a literatura da 
economia agrícola convenciona chamar de complexo agroin-
dustrial, e que também é corroborado empiricamente pelos 
resultados apresentados por Santos, Costa e Leite (2020), 
que ao analisar os indicadores Rasmussen-Hirschman6 a 
montante percebe que esse setor é o terceiro maior com efeitos 
para trás no estado do Rio Grande do Norte. Além disso, 
a agricultura e especialmente a pecuária têm importantes 
efeitos para frente de acordo com o mesmo indicador usado 
pelo autor supracitado.

6 Para maiores detalhes sobre esse indicador, vide o capítulo anterior que 
detalha o procedimento.
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Vale ressaltar que esse setor, além de importante para 
a dinâmica produtiva do estado, incorpora uma grande 
quantidade de serviços classificados como essenciais. Esse 
fato pode suavizar os impactos econômicos devido à para-
lisação da economia, em comparação com outros setores. 
No entanto, a heterogeneidade entre os agentes que o com-
põem pode colocar desafios importantes para a estrutura 
desse setor. Assim, é necessário conhecer mais precisamente 
tal estrutura. 

Observa-se que esse setor concentrou cerca de 6% da 
quantidade de vínculos totais de emprego do estado no 
ano de 2018, de acordo com os dados da RAIS. Como ilus-
tra o Gráfico 1, em 2018, o setor registrou cerca de 37 mil 
empregos. Analisando de maneira detalhada por atividade, 
percebe-se que a agropecuária é aquela que concentra o 
maior número de vínculos empregatícios dentre as atividades 
do setor.
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Gráfico 1 – Total de vínculos empregatícios ativos em 2018 
para o setor alimentos, alojamento e alimentação
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Fonte: RAIS (2020)

Um ponto importante para entender como possíveis 
impactos nesses setores repercutem no mercado de trabalho 
é identificar em que tipo de empresa estão alocados os tra-
balhadores. Considerando a quantidade de empregados por 
empresa como uma boa proxy para tamanho de empresa, 
tem-se a tabela a seguir ilustrando em que tipo de empresa 
estão os trabalhadores por tipo de atividade.
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Tabela 1 – Total de vínculos de emprego em 
2018 por tamanho de estabelecimento

Tama-
nho do 

Estabele-
cimento

Agrope-
cuária

Pesca, 
Aquicul-

tura e 
produção 
florestal

Fabrica-
ção de 

produtos 
alimentí-

cios

Aloja-
mento

Alimen-
tação

De 1 a 4 784 122 574 363 2.069
De 5 a 9 436 175 773 610 2.235

De 10 a 19 596 268 994 786 2.242
De 20 a 49 688 414 1.349 918 2.511
De 50 a 99 885 195 855 332 562

De 100 
a 249 2.775 450 934 363 833

De 250 
a 499 2.179 375 829 1.094 0

De 500 
a 999 2.884 616 869 0 0

1000 ou 
mais 0 0 1.240 0 0

Fonte: RAIS (2020)

Percebe-se que, na atividade da agropecuária, cerca de 
60% dos trabalhadores estão em empresas com 100 ou mais 
empregados. Algo semelhante ocorre nas atividades de pesca, 
aquicultura e produção florestal, em que cerca de 55% dos 
trabalhadores estão em empresas com mais de 100 pessoas. 
Na indústria de alimentos, a distribuição de empregos por 
porte de empresa é um pouco maior nas empresas com 
menos de 100 empregados; cerca de 55% estão nesse tipo de 
empresa. No entanto, em relação às atividades de alojamento 
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e alimentação, a estrutura é completamente diferente: no 
caso do alojamento, a maior parcela dos empregos está em 
empresas com até 50 funcionários. No caso da atividade de 
alimentação, a participação de empresas de menor quanti-
dade de funcionários é ainda maior: 62% dos trabalhadores 
estão em empresas com até 20 funcionários.

É importante ressaltar que, estruturalmente, há enorme 
diferença no que se convenciona como empresa grande em 
atividades distintas. Uma grande fazenda tem dinâmica de 
produção e demanda por trabalho diferente de uma grande 
fábrica de alimentos e de um grande serviço de alimentação. 
Portanto, esse quadro evidencia que ações voltadas para 
essas atividades devem ter escopo diferente, uma vez que, 
no setor agropecuário, o emprego está concentrado em 
algumas poucas empresas. Por outro lado, nas atividades de 
alojamento e, principalmente, alimentação, esses empregos 
estão pulverizados.

A despeito de, no caso das atividades de alimentação e 
alojamento, haver uma grande dispersão do emprego em 
empresas com poucos funcionários, no caso da distribuição 
espacial, esse setor é bastante concentrado. O território Terra 
dos Potiguaras é responsável por 70% dos empregos da ativi-
dade de alimentação e por 60% do total de postos de trabalho 
em atividades de alojamento, sendo que o munícipio de Natal 
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concentra mais de 85% dos empregos totais dessas ativida-
des. Também se verifica que a concentração do emprego 
na atividade agropecuária tem na região Açu-Mossoró a 
principal localidade: nessa região destacam-se os municípios 
de Mossoró e Baraúna. Portanto, as atividades com maior 
volume de emprego estão concentradas em dois territórios.

Gráfico 2 – Total de vínculos empregatícios ativos em 2018 para 
o setor alimentos, alojamento e alimentação por território
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Um ponto relevante a ser considerado também, espe-
cialmente no caso do setor de alimentação, é a quantidade 
de Microempreendedores Individuais (MEI). Nesse setor, 
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cerca de 10% do total de MEI estão nessa atividade. Dentro 
dela destacam-se as seguintes subatividades: lanchonetes, 
serviços de ambulantes e fornecimento de alimentação para 
consumo domiciliar que possuem, respectivamente, 3.801, 
2.061 e 3.075 pessoas. No caso da alimentação para con-
sumo domiciliar, esse setor tem uma melhor adaptação às 
condições de restrição e isolamento social, pois trata-se de 
uma atividade essencial, e que de certo modo já tangencia 
mecanismos de pague e leve ou delivery. As demais podem 
se adaptar, mas irão requerer know-how, infraestrutura para 
implementação e suporte para adentrar na modalidade de 
forma virtuosa.

Tabela 2 – Total de Microempreendedores Individuais 
(MEIs) por atividade do setor de alimentos

ATIVIDADE Total do 
Setor

% do Total 
RN

Produção agropecuária, f lorestal e pesca 265 0,2%
Fabricação de Alimentos 2.670 2,1%

Alojamento 374 0,3%
Alimentação 13.561 10,6%

Fonte: Portal do Empreendedor (2020)

Um ponto importante a considerar ainda é sobre a dinâ-
mica do mercado de trabalho, isto é, como o setor demanda 
trabalho. Analisando as quatro grandes atividades desse 
setor, observa-se, a partir do painel de gráficos a seguir, que, 
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no caso de fabricação de alimentos, alojamento e alimentação, 
não há uma sazonalidade de contrações e demissões que 
impactem no saldo de empregos. Todavia, com relação à 
agropecuária, tal fato é bastante evidente, em que se observa 
um volume alto de contratação no terceiro semestre dos 
anos, e um volume semelhante no primeiro trimestre dos 
anos analisados.

No caso da agropecuária, a participação de MEIs é prati-
camente inexistente. No entanto, as atividades da agricultura 
e pecuária têm uma dinâmica diferente devido a aspectos 
naturais e sociais intrínsecos desse meio. A forma de ocu-
pação das pessoas no mercado trabalho se dá de outras 
formas, como o regime de parceria, por vezes trabalho não 
remunerado entre membros com grau de parentesco. Diante 
disso, os dados do censo agropecuário de 2017 elucidam 
melhor esse setor. 
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Gráfico 3 – Número de pessoas ocupadas na 
agropecuária do Rio Grande do Norte em 2017
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Fonte: elaborado a partir do Censo Agropecuário 2017 (2020)

De acordo com os dados do Censo Agropecuário, o 
estado potiguar tinha, em 2017, precisamente 213.883 pessoas 
ocupadas em 63.251 estabelecimentos. Do total de ocupados, 
uma parcela de 67% desses trabalhadores possui laço de 
parentesco com o produtor e, por vezes, tem uma ocupação 
não remunerada. Os outros 70 mil trabalhadores que não 
possuem laço de parentesco estão divididos em trabalhadores 
permanentes, temporários e parceiros. Destaca-se que a 
maior quantidade desses trabalhadores está em regime 
de trabalho temporário. Isso é singularmente importante, 
pois aponta para certo grau de vulnerabilidade da maior 
parte desses trabalhadores, já que muitos deles não estão 
regulados por contratos formais de trabalho, ou até mesmo, o 
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tempo de contrato não permite acesso total a mecanismos de 
seguridade social.  Assim, são mais vulneráveis a oscilações.

Essa maior vulnerabilidade do emprego fica evidenciada 
a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). Apesar de considerar apenas o 
trabalho formal, esses dados evidenciam que, no setor agro-
pecuário, há uma forte oscilação na demanda por trabalho, 
uma vez que, a cada ano, a maior parte das contratações 
ocorre no terceiro trimestre, mas há um forte movimento de 
demissão no primeiro trimestre. Nas demais atividades do 
setor analisado neste tópico, não fica claro um movimento 
cíclico que se assemelhe à atividade agropecuária do estado. 
De maneira geral, percebe-se que as atividades de alimen-
tação e fabricação de alimentos apresentaram tendência de 
queda tanto das demissões quanto de admissões no período, 
o que pode evidenciar um preenchimento de capacidade 
ociosa em meio à recuperação da queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2015. Já o setor de alojamento manteve uma 
estabilidade nos números de contratações e demissões, com 
exceção do pico de contratações no terceiro trimestre de 2018.
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Gráfico 4 – Painel de movimentação de emprego 
trimestral por atividade (2016-2019)
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Fonte: CAGED (2020)

Ainda versando sobre essa maior vulnerabilidade dos 
trabalhadores ocupados na agropecuária, essa oscilação pode 
ainda ser mais forte do que o evidenciado pelo CAGED, 
pois, uma vez que essa base de dados não capta todas as 
formas de contratação, como as parcerias, uma maior 
quantidade de pessoas apresenta na sua renda tal oscilação 
cíclica. Analisando os dados do censo percebe-se que a maior 
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parte das ocupações com laço de parentesco se concentra na 
atividade pecuária. Por sua vez, entre os trabalhadores sem 
laço de parentesco, as lavouras temporárias são responsáveis 
pela maior quantidade de vínculos. Esse fato explica de certo 
modo a oscilação cíclica do emprego e indica que os valores 
apresentados na base de dados do CAGED podem ser ainda 
maiores, uma vez que boa parte desses trabalhadores não 
entra na estatística da pesquisa.

Gráfico 5 – Total de pessoas ocupadas no setor 
agropecuário do Rio Grande do Norte (2017)
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Censo Agropecuário 
2017 (2020)

É importante ressaltar que a dinâmica da lavoura tempo-
rária do Rio Grande do Norte tem um protagonista, o melão. 
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Como mostra o gráfico a seguir esse produto foi responsável 
por cerca de metade dos vínculos de empregos no ano de 
2018, de acordo com os dados compilados da RAIS.

Gráfico 6 – Participação do melão no total de empregos 
comparado com as demais atividades agropecuárias
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS (2020)

Além de relevante na dinâmica da ocupação no meio 
rural do Rio Grande do Norte, o melão tem um forte peso 
no resultado da balança comercial do estado. Em 2019, cerca 
de metade do valor exportado pelo estado foi originado do 
comércio de frutas frescas, puxadas pelo carro-chefe do 
estado, que é o melão.
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Figura 1 – Distribuição percentual dos valores 
exportados pelo Rio Grande do Norte em 2019

Fonte: Comexstat (2020)

De acordo com estudo realizado por Moura e Penha 
(2020), baseado nas estimativas do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) de retração do PIB mundial, estima-
se queda de cerca de 10% das exportações agrícolas do Rio 
Grande do Norte. Conforme os autores, a queda na renda dos 
principais destinos importadores dos produtos potiguares 
(Europa e Estados Unidos) irá impactar na demanda por esses 
produtos. Tal impacto deverá ter repercussões na demanda 
por emprego e na renda da região produtora de frutas.

Por fim, vale ressaltar um aspecto estrutural do Rio 
Grande do Norte. No estado, existem 51.483 estabelecimentos 
com rendimentos, dos quais 80% são classificados como 
provenientes da agricultura familiar. No entanto, dentre 
estes, 41.215 estabelecimentos familiares são bastante hete-
rogêneos entre si. No caso da estrutura fundiária, 32% dos 
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estabelecimentos possuem menos de 5 hectares enquanto 
outros 56% possuem entre 5 e 50 hectares.

Gráfico 7 – Quantidade de estabelecimentos da agricultura 
familiar com renda no estabelecimento por grupo total de área
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Fonte: Censo Agropecuário 2017 (2020)

Percebe-se que, na grande maioria dos estabelecimentos, 
as rendas obtidas de benefícios de pensões e aposentadoria 
em conjunto com as rendas obtidas fora do estabelecimento 
correspondem a mais de 50% da renda total do produtor. Esse 
ponto é importante para demonstrar dois aspectos centrais 
desse grupo de produtores. Primeiro, os estabelecimentos da 
agricultura familiar, que são larga maioria no estado, têm 
baixo nível de rentabilidade. Assim, os produtores enfrentam 
sérias dificuldades na condução do negócio rural e, portanto, 
ficam mais expostos a oscilações econômicas. Mesmo a 
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produção de alimentos sendo essencial, é fundamental ana-
lisar que esses pequenos produtores se defrontarão com um 
novo cenário em que compras remotas serão mais frequentes, 
e a demanda cairá significativamente para alguns produtos 
devido à queda da renda nacional. O segundo aspecto, que 
de certa forma atenua o primeiro, é que as rendas de pensões 
e aposentadorias funcionam como um colchão de proteção; 
todavia, essa não é a realidade de todos os produtores; os 
dados da tabela trazem uma média, portanto, pode haver 
produtores sem rendas 

Tabela 3 – Renda média anual obtida pelos estabelecimentos 
da agricultura familiar por grupo de área

Área do estabeleci-
mento (em hectares)

Rendas 
obtidas no 
Estabele-
cimento

Rendas de 
pensões 

e aposen-
tadorias

Rendas 
obtidas fora 
do estabe-
lecimento

De 0,2 a menos de 0,5 7.831,17 15.298,17 5.261,90
De 0,5 a menos de 1 6.179,95 15.687,79 3.103,70
De 1 a menos de 2 7.130,92 X 4.518,92
De 2 a menos de 3 9.113,23 X 5.217,16
De 3 a menos de 4 11.493,04 16.623,32 5.986,80
De 4 a menos de 5 11.281,84 16.433,52 6.331,98

De 5 a menos de 10 13.693,69 17.205,62 7.646,70
De 10 a menos de 20 14.537,79 18.155,27 8.324,71
De 20 a menos de 50 18.887,77 17.899,92 10.414,20

De 50 a menos de 100 30.159,69 20.458,03 14.233,64
De 100 a menos de 200 34.772,29 20.069,31 18.000,00
De 200 a menos de 500 101.286,96 19.484,38 -

Obs.: “X” denota dados omitidos pelo Censo devido às questões de sigilo.
Fonte: Censo Agropecuário 2017 (2020)
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CONSTRUÇÃO CIVIL E ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

O setor da construção civil e as atividades que se conectam 
de algum modo a esse setor apresentaram, de acordo com 
o RAIS, cerca de 31 mil empregos no ano de 2018; cerca de 
metade dessa quantidade atuava na atividade de construção 
de edifícios.

Gráfico 8 – Quantidade de vínculos empregatícios por atividade 
da construção civil e atividades imobiliárias (2018)
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Fonte: RAIS (2020)

Esse setor sofreu uma queda expressiva a partir de 2015, 
que pode ser explicada por dois motivos. O primeiro são 
os valores pouco expressivos que o programa Minha Casa, 
Minha Vida passa a ter a partir de 2015. Esse programa teve 
impactos importantes no setor: criado em 2009, dinamizou 
o setor de construção de edifícios. Tal fenômeno pode ser 
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percebido, analisando a trajetória do gráfico de quantidade 
de vínculos empregados no setor: observa-se que ocorreu 
um aumento de 50% na quantidade de empregos, sendo 
que o pico ocorreu em 2014, em que somente a atividade de 
construção de edifícios teve 31 mil empregados. 

No entanto, a partir de 2015, o programa diminui sua 
atuação desacelerando o setor. O segundo motivo é a crise 
econômica que abate o Brasil e faz com que a partir de 2015 
esse resultado de retração do número de empregos seja 
acelerado. Além da queda na atividade de construção de 
edifícios, a atividade de obras em infraestrutura também 
apresenta uma queda significativa, muito em função da crise 
fiscal brasileira e do estado potiguar que passa a investir 
menos em obras estruturantes ou até mesmo na recuperação 
da depreciação. 

Gráfico 9 – Evolução da quantidade de vínculos empregatícios 
por atividade da construção e atividades imobiliárias
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Em relação às empresas, observa-se que cerca de 50% 
dos trabalhadores estão vinculados a unidades com até 49 
empregados, o que denota uma quantidade importante de 
pequenas e médias firmas no estado que, mesmo após a crise 
recente do setor, mantém uma quantidade considerável de 
mão de obra.

Tabela 4 – Quantidade de vínculos empregatícios por tamanho de 
estabelecimento em atividades do setor de construção (2018)
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De 1 a 4 1.832 218 802 536 224
De 5 a 9 1.648 243 583 248 134

De 10 a 19 2.254 359 696 321 315
De 20 a 49 3.275 791 1.142 306 353
De 50 a 99 1.756 403 271 261 -

De 100 a 249 1.777 1.465 465 140 704
De 250 a 499 984 367 1.000 291 254
De 500 a 999 798 666 584 - -
1000 ou mais 1.012 - - - 2.215

Fonte: RAIS, 2020

Outro ponto relevante do setor é a quantidade de 
Microempreendedores Individuais que executam serviços 
auxiliares; essas atividades representam cerca de 6% do 
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total dos MEIs. Destacam-se as atividades de alvenaria e os 
serviços de manutenção elétrica e de pintura.

Tabela 5 – Quantidade de MEIs vinculados ao setor de construção

ATIVIDADE QUAN-
TIDADE

Obras de alvenaria 2.878
Instalação e manutenção elétrica 2.037

Serviços de pintura de edifícios em geral 1.237
Instalação e manutenção de sistemas centrais de 

ar-condicionado, de ventilação e refrigeração 817

Obras de acabamento em gesso e estuque 406
Outras obras de acabamento da construção 213
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 159

Aplicação de revestimentos e de resi-
nas em interiores e exteriores 124

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e 
armários embutidos de qualquer material 96

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 40
Instalação de painéis publicitários 39

Perfuração e construção de poços de água 27
Serviços especializados para constru-
ção não especificados anteriormente 21

Instalação, manutenção e reparação de ele-
vadores, escadas e esteiras rolantes 16

Montagem e instalação de sistemas e equi-
pamentos de iluminação e sinalização em 

vias públicas, portos e aeroportos
16

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 11
Instalação de equipamentos para orientação 

à navegação marítima, fluvial e lacustre 9

TOTAL 8.146

Fonte: Portal do Empreendedor (2020)
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COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA

O setor de comércio varejista e atacadista é o que concentra 
a maior quantidade de vínculos empregatícios no estado: 
em 2018, foram mais de 112 mil pessoas empregadas, com 
destaque para o varejo. Esse setor comporta uma gama 
diversa de atividades de vendas de produtos e, portanto, 
não existe um panorama homogêneo. No entanto, no atual 
cenário de isolamento, ou mesmo numa retomada gradual, 
setores terão desempenhos diferentes, alguns dos quais 
deverão manter níveis de atividades similares. Salvaguardo 
a queda na economia que afeta o consumo de maneira geral, 
esse pode ser o caso do comércio farmacêutico e de produtos 
alimentícios: esses setores, inclusive, podem ter incrementos 
na demanda por alguns produtos, assim como as vendas de 
material de informática e comunicação que devem ter uma 
maior demanda frente ao novo “normal” que acometerá a 
sociedade. No entanto, outros devem ter menor demanda: 
combustíveis (devido à menor locomoção das pessoas) e 
comércio de bens não especializados.
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Tabela 6 – Quantidade de vínculos empregatícios por atividade 
da construção civil e atividades imobiliárias (2018)

ATIVIDADE QUAN-
TIDADE

Comércio varejista não especializado 23.820
Comércio varejista de produtos novos não especi-

ficados anteriormente e de produtos usados 14.883

Comércio varejista de equipamen-
tos de informática e comunicação 9.810

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria 
e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 9.709

Comércio varejista de material de construção 8.661
Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 6.771

Comércio atacadista especializado em pro-
dutos alimentícios, bebidas e fumo 5.976

Comércio varejista de combustí-
veis para veículos automotores 5.280

Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar 4.980
Comércio atacadista não especializado 4.943

Comércio varejista de artigos cultu-
rais, recreativos e esportivos 2.232

Comércio atacadista especializado em outros produtos 1.857
Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferra-
mentas, material elétrico e material de construção 967

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamen-
tos, exceto de tecnologias de informação e comunicação 216

Comércio atacadista de equipamentos e produtos 
de tecnologias de informação e comunicação 54

TOTAL 100.159

Fonte: RAIS (2020)

A concentração dos empregos se dá em empresas de 
até 19 funcionários, as quais reuniam 57% dos vínculos 
de 2018, o que sugere que essas empresas são bastante 
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vulneráveis. Portanto, não se sustentariam muito tempo 
sem políticas efetivas para cumprir com seus compromissos 
durante o período de quarentena, sendo necessário apoio 
de políticas públicas.

Gráfico 10 – Quantidade de vínculos empregatícios por tamanho de 
estabelecimento em atividades do setor de comércio varejo e atacado
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Fonte: RAIS (2020)

Em relação aos MEIs, esse setor concentra cerca de 
50% dessa modalidade de empreendedores no Rio Grande 
do Norte. Destaca-se o comércio de vestuário, que possui 
cerca de 8% do total do estado. Esse setor poderá sofrer um 
considerável impacto negativo devido à situação deflagrada 
pela COVID-19, pois, com a reclusão social, o consumo de 
vestuário e acessórios tende a cair. Por outro lado, há uma 
grande quantidade de MEIs vinculados ao setor alimentício 
que, apesar de ser um setor que sofrerá em menor escala 
os efeitos da crise, seus agentes precisarão reconfigurar 
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sua forma de atuação devido ao avanço da modalidade de 
compras remotas.

Tabela 7 – Quantidade de MEIs em atividades 
vinculadas ao setor de comércio 

ATIVIDADE QUAN-
TIDADE

% do Total 
no RN 

Comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios 10.808 8,5%

Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios 

- minimercados, mercearias e armazéns
5.633 4,4%

Comércio varejista de bebidas 3.688 2,9%
Comércio varejista de cosméticos, pro-

dutos de perfumaria e de higiene 
pessoal

3.165 2,5%

Comércio varejista de produtos alimentícios 
em geral ou especializado em produtos 

alimentícios não especificados anteriormente
1.519 1,2%

Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores 1.434 1,1%

Comércio varejista de materiais 
de construção em geral 1.312 1,0%

Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores 1.288 1,0%

Comercio varejista de artigos de armarinho 1.287 1,0%
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 1.158 0,9%

Demais atividades 19.871 15,6%

TOTAL 51.163 40,1%

Fonte: Portal do Empreendedor (2020)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo buscou sintetizar algumas características 
importantes dos principais setores produtivos da economia 
potiguar. De maneira geral, observa-se que a economia do 
Rio Grande do Norte está baseada em pequenas empresas, 
com exceção da produção agropecuária, em que a maior 
quantidade de vínculos empregatícios situa-se em empresas 
com mais de 100 funcionários. Os demais setores apresentam 
uma quantidade considerável de empregos em empresas 
com até 50 funcionários.

Esse é um ponto relevante considerando a crise eco-
nômica derivada do novo coronavírus, uma vez que as 
medidas de isolamento social requerem uma paralisação 
brusca de atividades por um período considerável, e grande 
parte das pequenas empresas não tem capacidade financeira 
suficiente para suportar essa interrupção. Sendo assim, 
são fundamentais ações econômicas para abastecer essas 
empresas com capital de forma rápida e com alto grau de 
capilaridade, pois elas estão pulverizadas pelas regiões do 
estado em subatividades distintas. 

Além disso, percebe-se uma quantidade importante de 
MEIs, principalmente, no setor de comércio. Esse fato aponta 
vulnerabilidade, pois esses agentes também fragilizados 
sofrem consequências mais duras da crise econômica que 
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se perpetua e se agrava até o momento. Apesar da Medida 
Provisória que instaurou o auxílio emergencial de R$ 600, 
é importante apontar que o valor do ticket médio para a 
região metropolitana de Natal (localidade que concentra 
maior parte dos MEIs do estado) é inferior ao valor médio 
da renda adquirida por esses. Portanto, haverá uma queda 
de renda nas famílias que compõem tal setor.

Por fim, vale destacar alguns pontos que vêm sendo 
consequência desta crise: em primeiro lugar, o setor de 
alimentos e alojamento tem sofrido mudanças no compor-
tamento dos consumidores na medida em que o serviço 
de delivery avançou, o que constitui numa barreira para 
aqueles que não tiveram capacidade de se adaptar a essa 
modalidade. Vale salientar que não é uma mudança simples, 
uma vez que requer conhecimento de novas tecnologias, 
além de adaptações consideráveis no modelo de negócio. 
Em segundo, o setor de turismo sofreu perdas e tende a ter 
uma recuperação mais lenta devido à queda da renda.
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4 Mercado de trabalho e pandemia: 
os auxílios emergenciais e os impactos 

para o Rio Grande do Norte

Cassiano José Bezerra Marques Trovão
Juliana Bacelar de Araújo

INTRODUÇÃO

Este capítulo tem os seguintes objetivos: 1) apresentar a 
condição do mercado de trabalho no Rio Grande do Norte no 
momento em que a crise provocada pela COVID-19 atingiu 
o estado; 2) demonstrar os primeiros impactos sentidos 
pela classe trabalhadora; 3) fazer algumas projeções sobre 
o que poderia ocorrer devido ao agravamento da crise em 
um futuro próximo, no que tange à massa de renda dos 
ocupados; e 4) apresentar a distribuição espacial do auxílio 
emergencial destinado aos trabalhadores informais pelos 
municípios do estado. 

Esse diagnóstico se mostra relevante para orientar a 
avaliação dos impactos da crise e das medidas adotadas pelo 



Cassiano José Bezerra Marques Trovão
Juliana Bacelar de Araújo

123

Governo Federal para amenizar a elevação da desocupação e 
a queda na renda do trabalho. Saber a real condição daqueles 
que foram os mais afetados pela crise permitirá que se pen-
sem medidas alternativas, seja em âmbito nacional, seja local.

O capítulo está dividido em quatro partes. A primeira 
parte apresenta o mercado de trabalho do Rio Grande do 
Norte que o novo coronavírus encontrou quando chegou 
ao estado. A segunda traz alguns resultados preliminares 
dos impactos da crise provocada pela COVID-19 com base 
nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) COVID-19, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A terceira faz um levantamento dos 
possíveis impactos dos programas emergenciais monetários 
para a massa de renda da classe trabalhadora formal e infor-
mal, analisando, também, a distribuição espacial do auxílio 
emergencial entre os municípios do estado e seu peso em 
relação ao total da população e ao Produto Interno Bruto 
(PIB) dos municípios potiguares. Por fim, na quarta parte, 
são feitas algumas considerações sobre os desafios a serem 
enfrentados no futuro próximo.
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O MERCADO DE TRABALHO NO RIO GRANDE 
DO NORTE NO PERÍODO PRÉ-PANDEMIA

Em sua 19ª Conferência Internacional de Estatísticos do 
Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
passou a recomendar a utilização de indicadores para além 
da taxa de desocupação. O objetivo é aproximar-se de uma 
realidade cada vez mais complexa em mercados de trabalho 
heterogêneos de países ou de regiões subdesenvolvidas mar-
cadas por elevados níveis de informalidade, por precarização 
dos contratos de trabalho e por elevado desalento. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
do IBGE, a partir de 2012, passou a contemplar informações 
que possibilitam uma avaliação mais precisa da real condição 
do mercado de trabalho no Brasil, permitindo a construção 
de indicadores como:

•	 Taxa de desocupação = desocupados / força de trabalho;

•	 Taxa combinada da desocupação e subocupação por 
insuficiência de horas trabalhadas = (subocupados por 
insuficiência de horas + desocupados) / força de trabalho;

•	 Taxa combinada da desocupação e da força de trabalho 
potencial = (desocupados + força de trabalho potencial) 
/ força de trabalho ampliada;
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•	 Taxa composta da subutilização da força de trabalho = 
(subocupados por insuficiência de horas + desocupados + 
força de trabalho potencial) / força de trabalho ampliada.

No Rio Grande do Norte, a subutilização da força de 
trabalho apresentou uma tendência de redução até o início 
da crise de 2015, que afetou a economia brasileira como um 
todo. A partir de 2015, a crise econômica impactou expressi-
vamente a atividade econômica do estado, trazendo prejuízos 
para a classe trabalhadora por meio da elevação da taxa de 
desocupação, que atingiu, no primeiro trimestre de 2017, o 
maior valor da série (16,3%). A partir do segundo trimestre 
do mesmo ano, a taxa de desocupação demonstrou relativa 
melhora, chegando a 12,6% no quarto trimestre de 2019. 

No entanto, como apresentado anteriormente, a com-
plexidade de mercados de trabalho heterogêneos exige uma 
análise de indicadores que busquem capturar fenômenos que 
ficam mascarados pelo indicador tradicional de desemprego. 
Dentre esses fenômenos, estão a subocupação por insufici-
ência de horas trabalhadas e o desalento, ambos captados 
pela taxa composta de subutilização da força de trabalho. 
Após 2017, a despeito da redução da taxa de desocupação, 
a subutilização da força de trabalho manteve sua trajetória 
de elevação. Isso indica que a relativa “melhora” do mercado 
de trabalho no Rio Grande do Norte ocorreu por conta 
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da expansão do desalento e da subocupação. No quarto 
trimestre de 2019, a proporção da força de trabalho ampliada 
que se encontrava subutilizada foi de 34,9%.

O primeiro trimestre de 2020 captura apenas um pequeno 
efeito da pandemia no estado, visto que as medidas de iso-
lamento social foram adotadas após a segunda quinzena 
de março. A piora de todos os indicadores do mercado de 
trabalho no momento imediatamente anterior à crise do 
coronavírus já demonstrava a fragilidade do mercado de 
trabalho no estado.

Gráfico 1 – Medidas de subutilização da força de trabalho das 
pessoas de 14 anos ou mais de idade no Rio Grande do Norte: 
primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNADC (IBGE, 2020a)
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As evidências encontradas para os dados relativos são 
corroboradas pela análise do contingente total, em termos 
absolutos, de pessoas subutilizadas no estado. A condição 
de subutilização chegou a atingir aproximadamente 675 mil 
potiguares no segundo trimestre de 2019. Após duas reduções 
seguidas nos terceiro e quarto trimestres do mesmo ano, o 
total de pessoas subutilizadas voltou a subir e, no início de 
2020, atingiu cerca de 649 mil pessoas.

Apesar da redução da desocupação, dois fenômenos 
chamam a atenção. Após a crise econômica (2015 e 2016) e a 
lenta recuperação (após 2017), tanto a expansão do desalento 
quanto da subocupação reforçam a ideia de que a COVID-19 
e seus efeitos sobre a economia encontraram um mercado de 
trabalho fragilizado no Rio Grande do Norte. No primeiro 
trimestre de 2019, mais de 344 mil potiguares estavam nessa 
situação (metade deles subocupados, e a outra, desalentada). 
A melhora relativa no final de 2019 em termos absolutos foi 
revertida em 2020. Esses dois fenômenos negativos, certa-
mente, serão ampliados à medida que mais pessoas precisem 
ficar em casa e as medidas de isolamento social reduzam 
e/ou paralisem mais atividades não essenciais no segundo 
trimestre de 2020, no RN.
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Gráfico 2 – Total de pessoas de 14 anos ou mais de idade, por tipos 
de medidas de subutilização da força de trabalho no Rio Grande do 
Norte: primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNADC (IBGE, 2020a)

A paralisação de atividades não essenciais provocada pela 
pandemia da COVID-19, ao exigir necessárias medidas de 
distanciamento social, impactou a dinâmica econômica e 
impôs grandes perdas à classe trabalhadora, especialmente 
para aqueles ocupados no setor informal. Até a crise econô-
mica de 2015, o estado vivenciou uma elevação da partici-
pação do emprego privado no total da ocupação do estado, 
puxada pelo emprego com carteira de trabalho assinada. 
Esse movimento ocorreu simultaneamente a uma redução da 
ocupação por conta própria que, em sua maioria, não possui 
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contribuição para a previdência e se encontra associado 
a atividades informais. O peso relativo de militares e de 
funcionários públicos estatutários também se elevou. Com a 
crise econômica e a lenta recuperação observada, após 2017, 
houve uma reversão desse processo. Verifica-se, nesse último 
período, uma redução da participação do emprego formal 
simultaneamente a uma ampliação do emprego informal 
(sem registro na carteira de trabalho) e dos ocupados por 
conta própria1 (esse último após 2018). Chama a atenção, 
ainda, a relevante participação do emprego público não 
apenas de estatutários e de militares, como também de 
trabalhadores no setor público sem carteira de trabalho 
assinada. A baixa participação de empregadores no total da 
ocupação do RN também é digna de nota.

No primeiro trimestre de 2020, destaca-se uma redução 
do peso relativo do emprego privado, puxada pela queda da 
participação de empregados sem carteira de trabalho assi-
nada, apesar da elevação do emprego com carteira. Ademais, 
chama a atenção a elevação da participação de emprega-
dores, de servidores públicos e, também, de trabalhadores 

1 Segundo as notas metodológicas da PNADC, o ocupado por conta própria 
é a “pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, 
sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a 
ajuda de trabalhador familiar auxiliar” (IBGE, 2014, p. 20).
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domésticos, cuja maioria é de mulheres sem carteira de 
trabalho assinada.

Tabela 1 – Participação no total de ocupados, por posição na 
ocupação e categoria do emprego no trabalho principal no Rio Grande 
do Norte: primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020
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1º 
trim. 
2012 

43,0 28,3 14,6 7,6 1,7 5,9 5,6 1,8 3,7 10,0 3,1 28,6 2,1 100,0 

2º 
trim. 
2012 

45,7 29,2 16,5 7,8 1,6 6,2 5,0 1,3 3,8 10,0 3,5 25,2 2,9 100,0 

3º 
trim. 
2012 

45,5 28,6 16,9 8,3 1,5 6,8 4,8 1,2 3,5 10,9 3,2 24,7 2,6 100,0 

4º 
trim. 
2012 

47,3 30,9 16,3 7,4 1,6 5,8 4,7 1,2 3,5 11,0 3,1 24,8 1,8 100,0 

A tabela continua na próxima página
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Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho prncipal
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1º 
trim. 
2013 

48,2 31,1 17,1 7,1 1,4 5,6 4,3 1,5 2,8 10,9 3,3 23,8 2,4 100,0 

2º 
trim. 
2013 

46,9 31,0 15,9 7,0 1,6 5,5 5,2 1,2 4,0 10,9 3,3 24,2 2,4 100,0 

3º 
trim. 
2013 

48,2 31,6 16,5 7,1 1,5 5,5 4,9 1,1 3,8 10,0 3,5 24,3 2,0 100,0 

4º 
trim. 
2013 

47,6 30,8 16,7 7,2 1,8 5,4 4,6 1,0 3,7 9,7 3,4 25,3 2,2 100,0 

1º 
trim. 
2014 

47,7 31,4 16,4 6,7 1,7 5,0 4,8 0,9 3,9 10,7 3,2 24,9 2,1 100,0 

2º 
trim. 
2014 

46,5 31,8 14,6 7,1 1,5 5,7 4,4 1,0 3,4 10,8 3,6 24,7 2,9 100,0 

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho prncipal
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3º 
trim. 
2014 

47,3 31,7 15,6 6,4 1,5 4,9 5,3 1,1 4,2 10,8 3,6 23,9 2,6 100,0 

4º 
trim. 
2014 

46,3 30,7 15,6 7,3 1,5 5,7 5,8 1,3 4,5 10,6 3,5 24,1 2,4 100,0 

1º 
trim. 
2015 

44,7 31,0 13,6 7,3 1,6 5,7 5,5 1,1 4,4 11,9 3,5 24,3 2,8 100,0 

2º 
trim. 
2015 

44,2 30,1 14,1 7,2 1,6 5,6 5,9 1,3 4,6 12,3 3,4 24,2 2,8 100,0 

3º 
trim. 
2015 

42,9 30,3 12,6 7,0 1,6 5,3 6,2 1,3 4,9 11,9 3,6 25,6 2,9 100,0 

4º 
trim. 
2015 

44,4 30,5 13,8 6,2 1,6 4,6 5,2 1,1 4,1 12,0 3,5 26,3 2,4 100,0 

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho prncipal
Em

pr
eg

ad
o 

no
 

se
to

r p
ri

va
do

Tr
ab

al
ha

do
r d

om
és

tic
o

Em
pr

eg
ad

o 
no

 se
to

r 
pú

bl
ic

o 
(e

xc
lu

siv
e 

m
ili

-
ta

re
s e

 e
st

at
ut

ár
io

s)

M
ili

ta
r e

 fu
nc

io
ná

ri
o 

pú
bl

ic
o 

es
ta

tu
tá

ri
o

Em
pr

eg
ad

or

C
on

ta
 p

ró
pr

ia

Tr
ab

al
ha

do
r f

am
ili

ar
 a

ux
ili

ar

To
ta

l

To
ta

l

co
m

 C
LT

se
m

 C
LT

To
ta

l

co
m

 C
LT

se
m

 C
LT

To
ta

l

co
m

 C
LT

se
m

 C
LT

1º 
trim. 
2016 

43,7 30,9 12,9 6,1 1,7 4,4 4,3 0,9 3,4 12,1 2,9 28,8 2,0 100,0 

2º 
trim. 
2016 

43,6 31,1 12,5 6,7 1,7 5,1 4,1 0,8 3,2 12,1 3,2 27,7 2,5 100,0 

3º 
trim. 
2016 

44,3 30,3 14,0 6,5 1,6 4,9 4,2 0,8 3,4 12,4 3,2 27,1 2,5 100,0 

4º 
trim. 
2016 

45,5 30,1 15,2 6,4 1,8 4,6 3,7 0,5 3,2 12,8 3,1 26,5 2,0 100,0 

1º 
trim. 
2017 

43,7 29,1 14,6 6,8 1,8 5,0 4,1 0,7 3,4 13,0 3,2 27,0 2,1 100,0 

2º 
trim. 
2017 

45,2 30,2 15,0 6,5 1,7 4,9 4,6 0,8 3,8 12,0 3,9 25,6 2,3 100,0 

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho prncipal
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trim. 
2017 

43,8 27,9 15,9 6,8 1,8 4,9 4,4 0,5 3,9 11,9 3,5 26,7 2,9 100,0 

4º 
trim. 
2017 

42,7 26,9 15,9 7,0 1,8 5,1 5,1 0,6 4,5 11,5 4,4 26,3  
2,8, 100,0 

1º 
trim. 
2018 

43,1 26,6 16,5 6,7 1,4 5,3 5,1 1,1 4,0 12,1 5,0 25,2 2,9 100,0 

 2º 
trim. 
2018 

44,3 27,1 17,1 6,0 1,2 4,8 5,7 0,7 5,0 11,9 4,0 25,5 2,5 100,0 

 3º 
trim. 
2018 

44,4 27,3 17,1 6,2 1,2 5,0 5,4 0,5 4,9 11,5 5,2 24,5 2,9 100,0 

 4º 
trim. 
2018 

43,8 24,4 16,4 6,9 1,3 5,7 5,4 0,8 4,7 11,5 4,0 25,7 2,7 100,0 

Continuação da tabela

A tabela continua na próxima página
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Continuação da tabela

Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho prncipal
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 1º 
trim. 
2019 

41,8 26,3 15,5 6,2 1,1 5,2 5,5 0,8 4,7 11,8 3,2 28,6 2,7 100,0 

 2º 
trim. 
2019 

42,1 27,0 15,1 6,1 1,1 5,0 5,3 0,7 4,6 11,6 3,9 28,4 2,5 100,0 

 3º 
trim. 
2019 

41,9 26,0 15,9 6,4 1,2 5,1 5,4 0,8 4,5 11,9 4,5 27,9 2,1 100,0 

 4º 
trim. 
2019 

41,8 25,5 16,3 6,6 1,2 5,4 4,8 0,7 4,1 12,6 3,6 28,4 2,2 100,0 

 1º 
trim. 
2020 

40,8 26,6 14,3 7,1 1,5 5,6 5,6 1,5 4,1 12,3 4,1 28,5 1,8 100,0 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da PNADC

A relativa redução do emprego privado sem carteira 
não permite afirmar que haja uma reversão do processo de 
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elevação da informalidade no estado. A redução do emprego 
informal no setor privado, somada à elevação do emprego 
doméstico sem carteira e do número de ocupados por conta 
própria, precisa ser analisada com cuidado. No momento 
da crise provocada pelo coronavírus, o que ficou claro foi 
a fragilidade da condição ocupacional dos trabalhadores 
informais, não apenas no Rio Grande do Norte, mas também 
no país como um todo.

Tal fragilidade ficou tão explícita que o Governo Federal 
foi pressionado a adotar um programa emergencial de auxí-
lios monetários para esse segmento. A crise que se desenha 
para o segundo semestre de 2020 deixa clara a relevância 
do auxílio emergencial destinado aos informais, a despeito 
da morosidade no recebimento pela população afetada e 
dos entraves burocráticos que trouxeram prejuízos para a 
classe trabalhadora. Esses auxílios têm se mostrado funda-
mentais para a sustentação da massa de renda e da demanda 
de consumo essencial a ela associada, ainda que muitos 
trabalhadores tenham ficado de fora2. 

A ocupação por conta própria apresenta uma posição 
de destaque na composição ocupacional do Rio Grande 

2 Segundo informações do Governo Federal, o auxílio emergencial teve 108,4 
milhões de pessoas cadastradas no país. Desse público, 64,1 milhões de 
brasileiros foram beneficiados, 42,2 milhões de pessoas foram consideradas 
inelegíveis e 2,1 milhões estavam em análise ou reanálise (BRASIL, 2020).
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do Norte (28,5% dos ocupados no primeiro trimestre de 
2020), sendo superior ao peso dos empregados formais no 
setor privado. Grande parte dos ocupados por conta própria 
estão inseridos no segmento informal mais amplo, ao não 
contribuírem para a previdência ou ao não possuírem um 
registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e, 
por isso, representam uma das ocupações mais afetadas pela 
paralisação da atividade econômica decorrente da COVID-19 
e das necessárias medidas de isolamento social.

A PNADC permite que pessoas ocupadas por conta 
própria e empregadores sejam classificados de acordo com 
a posse de registro no CNPJ, a partir do quarto trimestre 
de 2015. Para os primeiros, possuir CNPJ é uma exceção. 
Dos mais de 372 mil ocupados por conta própria no pri-
meiro trimestre de 2020, apenas 20% possuíam CNPJ, o 
que representava aproximadamente 74 mil pessoas. O nível 
de formalização desse tipo de ocupação é muito baixo no 
estado, o que traz elevados obstáculos para encontrá-los em 
momentos como a crise do coronavírus, quando o poder 
público deve atuar para preservar a renda da população mais 
vulnerável. Já quanto aos empregadores, percebe-se que a 
formalização é expressiva e relativamente maior, chegando a 
atingir 85% no primeiro trimestre de 2020, o que representa 
aproximadamente 45 mil pessoas.
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Percebe-se que a crise de 2015 reduziu a formalização 
dos empregadores no RN e, apenas em 2019, ela voltou a 
subir, até atingir o valor máximo da série no início de 2020. 
A formalização dos ocupados por conta própria mostrou-
se relativamente estável na crise de 2015, dando sinais de 
melhora relativa a partir do terceiro trimestre de 2019.

Gráfico 3 – Participação de ocupados por conta própria 
e empregadores com registro no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) no Rio Grande do Norte: quarto 
trimestre de 2015 ao primeiro trimestre de 2020
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da PNADC

No que se refere à massa de renda, percebe-se que os 
empregadores obtiveram ganhos expressivos em termos 
reais até 2015. Com a crise (2015 e 2016), esse segmento 
acumulou perdas reais em termos agregados, recuperando-
se apenas no ano de 2019, período em que a massa real 
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passou a crescer em ritmo bastante acelerado (ver Gráfico 
4). Esse comportamento pode ser explicado pela expansão 
da participação de empregadores com CNPJ (ver Gráfico 3).

O comportamento da massa de renda dos ocupados por 
conta própria mostrou-se similar ao dos empregadores, com 
a distinção de que sua recuperação começou no terceiro 
trimestre de 2018, após as perdas sucessivas iniciadas com 
a crise de 2015. Vale destacar que, no primeiro trimestre de 
2020, esse é o único segmento que tem perdas em termos 
reais em sua massa de renda.

A massa de rendimentos dos empregados apresentou cres-
cimento relativo até o primeiro trimestre de 2017, momento 
em que esses trabalhadores passaram a acumular perdas 
seguidas até o terceiro trimestre de 2018, voltando a subir, 
inclusive, no primeiro trimestre de 2020. Esse compor-
tamento, relativamente mais estável ao longo do tempo 
no estado, pode ser explicado pelo significativo peso do 
emprego no setor público e, também, por sua participação 
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expressiva no total da massa de renda das pessoas ocupadas3, 
características históricas da estrutura ocupacional do estado.

Gráfico 4 – Evolução real da massa de rendimentos do 
trabalho principal, efetivamente recebidos no mês de 
referência (2012T1 = 100) no Rio Grande do Norte: primeiro 
trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020

80

100

120

140

160

180

200

Total Empregado Empregador Conta própria

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNADC

Em termos de participação no total da massa de rendi-
mentos, percebe-se relativa estabilidade entre 2012 e 2015. Da 
crise de 2015 até o primeiro trimestre de 2017, os empregados 

3 Segundo o IBGE (2014, p. 17), “são classificadas como ocupadas na semana 
de referência as pessoas que, nesse período, trabalharam pelo menos uma 
hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, merca-
dorias ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.) ou 
em trabalho sem remuneração direta, em ajuda à atividade econômica 
de membro do domicílio ou, ainda, as pessoas que tinham trabalho 
remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana”.
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ampliaram seu peso relativo no total da renda, enquanto os 
ocupados por conta própria e os empregadores perderam 
participação. A partir desse momento, a lenta recuperação 
permitiu uma recuperação da massa de renda dos ocupados 
por conta própria, enquanto os empregadores mantiveram-se 
em trajetória de redução de sua participação na massa de 
renda.

A partir do primeiro trimestre de 2019, empregadores 
passaram a obter ganhos sucessivos em termos reais, o que 
se refletiu em significativa elevação da sua participação na 
renda agregada do trabalho. Como a massa de rendimentos 
dos conta própria e dos empregadores obteve um crescimento 
relativamente maior que a dos empregados entre os anos 
de 2018 e 2019, seu peso no total ampliou-se até o final 
de 2019, momento a partir do qual os ocupados por conta 
própria voltam a apresentar perdas reais, o que reduz sua 
participação no primeiro trimestre de 2020 (ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Participação na massa de rendimento real 
do trabalho principal, efetivamente recebido no mês 
de referência (%), no Rio Grande do Norte: primeiro 
trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNADC (IBGE, 2020a)

Deve-se considerar que o cenário do segundo trimestre 
de 2020, certamente, será muito distinto do último trimestre 
de 2019 e do primeiro trimestre de 2020. A crise sanitária 
trouxe impactos expressivos para a classe trabalhadora e para 
os micros e pequenos empregadores. Os impactos, do ponto 
de vista do mercado de trabalho, são nítidos em termos de 
redução do nível de ocupação e de elevação da subutilização 
da força de trabalho provocados pela crise imposta pela 
COVID-19. Ademais, a massa de rendimentos da classe 
trabalhadora será fortemente afetada pela redução abrupta da 
atividade produtiva, pela perda de postos de trabalho e pelo 
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encerramento de muitos estabelecimentos. É nesse contexto 
que se reafirma a importância das medidas emergenciais 
adotadas, bem como sua expansão e sua continuidade pelo 
tempo que a pandemia durar. Isso vale para o Brasil como 
um todo e, também, para o Rio Grande do Norte.

Nas próximas duas seções, procura-se apresentar alguns 
dos principais impactos imediatos observados no estado, bem 
como algumas estimativas elaboradas para os trabalhadores 
formais e os informais.

PNAD COVID-19 E OS DADOS 
PRELIMINARES PARA O RN

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE em 
sua pesquisa especial sobre saúde e trabalho na pandemia, 
a chamada PNAD COVID-19, a taxa de desocupação média 
no Brasil atingiu 13,1% entre 21 e 27 de junho de 2020. Esse 
é o maior valor da série, iniciada na semana de 03 até 09 
de maio de 2020, quando registrou o valor de 10,5%. O Rio 
Grande do Norte apresentou uma das maiores taxas de 
desocupação do país (12,3%) em maio de 2020. O estado 
ficou abaixo, no Nordeste, apenas do Alagoas (12,7%) e da 
Bahia (14,2%).
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Nesse mesmo mês, no Brasil, mais de 17,5 milhões de 
pessoas não procuraram emprego por conta da pandemia ou 
por falta de trabalho na localidade. No RN, mais de 487 mil 
potiguares estavam nessa mesma condição. Não procurar 
trabalho, mesmo estando desocupado, é um dos critérios 
definidos anteriormente para se inserirem na condição de 
subutilização da força de trabalho. Portanto, a análise da 
taxa de desocupação deve ser relativizada. 

Para se ter uma ideia, a PNADC, no primeiro trimestre 
de 2020, indicava que a população desocupada no estado era 
de 237 mil pessoas. Isto é, aquelas pessoas que, por medo de 
se contaminarem, pelo fato de a pandemia ter interferido 
em suas atividades laborais ou, mesmo, por não acreditarem 
que encontrariam trabalho, representavam mais que o dobro 
da população desocupada no início do ano.
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Figura 1 – Taxa de desocupação por estado no Brasil, maio de 2020

Fonte: PNAD COVID-19 (IBGE, 2020b) 

Quando se trata da renda, o cenário para o Rio Grande do 
Norte parece relativamente melhor, em termos de rendimento 
médio efetivo, quando comparado com os demais estados da 
região Nordeste. Com um rendimento médio de R$1.501,00, 
o estado, em maio de 2020, obteve o maior rendimento do 
Nordeste. Os piores desempenhos ficaram com a Bahia (R$ 
1.218,00) e o estado de Alagoas (R$ 1.279,00). 

Vale destacar que o RN se aproxima desses estados no 
que tange à taxa de desocupação, mas se afasta deles em 
termos de rendimento médio. Uma possível explicação para 
esse comportamento é que o desemprego no estado tem 
afetado com maior intensidade a população de baixa renda, 
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o que tende a provocar um efeito estatístico de elevação da 
renda média.

Figura 2 – Rendimento médio real efetivamente recebido de todos os 
trabalhos das pessoas ocupadas por estado no Brasil, maio de 2020

Fonte: PNAD COVID-19 (IBGE, 2020b)

Por fim, cabe destacar que, no Brasil, por volta de 15 
milhões de pessoas se encontravam afastadas do trabalho 
devido ao distanciamento social. No RN, 276 mil esta-
vam afastadas temporariamente por conta da quarentena, 
de isolamento, de distanciamento ou de férias coletivas. 
Desses, 117 mil (42,4%) continuaram a ser remunerados, o 
que implica que 57,6% desses trabalhadores, ou perderam 
sua fonte de renda, ou já se encontravam em um trabalho 
não remunerado.
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AS MEDIDAS EMERGENCIAIS E OS AUXÍLIOS 
MONETÁRIOS À CLASSE TRABALHADORA DO RN

A crise imposta pela COVID-19 afetou o mundo do trabalho 
em todas as suas dimensões. Trabalhadores formais e infor-
mais foram brutalmente afetados pelas necessárias medidas 
de isolamento social, adotadas para reduzir a dissemina-
ção do vírus. A incerteza que cerca o mercado de trabalho 
em uma situação de crise econômica e social, como a que 
atingiu o mundo e o Brasil em 2020, culminou na redução 
expressiva da massa de renda e no aumento do desemprego 
e da subutilização da força de trabalho. A pressão popular, 
em meio à pandemia, para uma atuação efetiva do Estado 
ganhou apoiadores em todos os segmentos da sociedade, 
mas principalmente entre os defensores da causa trabalhista. 

O Governo Federal brasileiro adotou algumas medidas, 
como: 1) programa emergencial de manutenção de empregos 
para trabalhadores formais; e 2) auxílio emergencial para tra-
balhadores informais, desocupados, Microempreendedores 
Individuais (MEI) e beneficiários do Programa Bolsa Família 
(PBF). A Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020 
(BRASIL, 2020), permitiu cortes de jornada de trabalho e de 
salários em 25%, 50% e 70% ou a suspensão de contratos para 
empresas com faturamento de até 4,8 milhões. Para aqueles 
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afetados pela pandemia, o auxílio proposto seria calculado 
com base no seguro-desemprego a que o trabalhador teria 
direito se fosse demitido e seu valor seria proporcional aos 
cortes de salário e jornada.

Baseando-se no estudo realizado por pesquisadores 
da Unicamp4, Trovão (2020) estimou o impacto sobre o 
rendimento médio dos trabalhadores segundo múltiplos de 
salários-mínimos para quatro cenários: 1) redução de 25% 
na jornada e no salário; 2) redução de 50% na jornada e no 
salário; 3) redução de 70% ou suspensão de contrato para 
empresas com faturamento maior que R$4,8 milhões em 
2019; 4) suspensão de contrato para empresas de todos os 
portes5. Os resultados podem ser vistos no gráfico a seguir.

4 Ver Welle et al. (2020).
5 Nesse caso as grandes empresas arcam com 30% dos salários e o governo 

com o resto.
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Gráfico 6 – Impacto do programa emergencial de manutenção 
do emprego e da renda sobre o rendimento médio dos 
trabalhadores segundo múltiplos do salário-mínimo

Fonte: elaboração própria a partir da Portaria do Ministério da Economia 
nº 914/2020 (BRASIL, 2020c)

Essas estimativas apontam que esse programa é insufi-
ciente para compensar as perdas individuais sofridas pelos 
trabalhadores formais. O programa tende a penalizar rela-
tivamente mais os trabalhadores de maiores rendimentos, 
pois a parcela que cabe ao governo está condicionada ao 
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teto de R$ 1.813,03 do seguro-desemprego6. Isso implica 
que, quanto maior for a redução de jornada e a de salários 
definidas pelos acordos, individuais ou coletivos, maiores 
serão as perdas relativas para os trabalhadores.

As empresas, para preservarem ou diminuírem suas 
perdas em termos de lucros, tenderão a impor a maior perda 
possível aos trabalhadores, buscando reduções de jornada e 
de salários maiores, especialmente nos setores não essenciais 
e que, por decorrência do isolamento social, tiverem suas 
atividades reduzidas drasticamente. 

O resultado agregado desse programa pode ser uma 
perda expressiva em termos de massa de rendimentos para os 
trabalhadores formais. Ao se estimar esse resultado negativo, 
a partir dos quatro cenários definidos anteriormente para o 
Rio Grande do Norte, observa-se que as perdas para o estado 
são significativas no caso extremo7, isto é, quando todas as 
empresas adotam, simultaneamente, cortes e reduções de 
salários em 25%, em 50%, em 70% ou suspendem todos os 
contratos de trabalho.

6 Cf. Resolução do CODEFAT nº 707/2013. Disponível em: http://portalfat.
mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Res707.pdf.

7 Considera-se caso extremo quando 100% das empresas adotam uma das 
quatro estratégias definidas pelos cenários.
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Segundo as estimativas apontadas por Trovão (2020), 
o pior cenário é aquele com os maiores cortes de jornada e 
de salários, ou seja, quando todas as empresas suspendem 
os contratos de trabalho. Mesmo que a MP nº 936 imponha 
que as grandes empresas arquem com 30% da massa de 
salários de seus empregados e que os empregados das micro 
e pequenas empresas tenham que recorrer ao auxílio do 
governo, o cenário de 100% de suspensão de contratos é 
expressivamente prejudicial aos trabalhadores.

Nesse caso, o governo passaria a compensar parte das 
perdas ocasionadas pela opção das empresas em suspender 
os contratos de trabalho. Ainda assim, os trabalhadores 
perderiam, ao mês, 34,6% da sua massa de renda, o que 
representa uma perda de mais de R$ 520 milhões no rendi-
mento agregado da classe trabalhadora. Nos outros cenários, 
essas perdas agregadas ficariam em torno de R$ 182 milhões 
(25%), R$ 365 milhões (50%) e R$ 511 milhões (70%).
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Gráfico 7 – Perda relativa e contribuição de empresas 
privadas e governo para o total da massa de rendimentos 
segundo quatro cenários para o Rio Grande do Norte

Fonte: RAIS (2018 apud TROVÃO; ARAÚJO, 2020, p. 217)

Com um mercado de trabalho heterogêneo e uma elevada 
taxa de informalidade, os impactos da crise do coronavírus 
no Brasil e no RN também se fizeram sentir nos segmentos 
mais vulneráveis desse mercado. A forte pressão da classe 
trabalhadora e da sociedade fez com que as medidas ado-
tadas pelo Governo Federal, também, contemplassem essa 
parcela da população, que é expressiva, pois, para além dos 
informais, englobam desocupados, Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e beneficiários do Bolsa Família. 

Após propor um valor de R$ 200,00, o Governo Federal 
teve que ceder à pressão popular e do Congresso e lançou 
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um auxílio emergencial de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 para 
mulheres chefes de família, de acordo com a Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O programa procura 
proteger os mais vulneráveis do ponto de vista do mercado 
de trabalho; porém, a realidade é que esse auxílio de R$ 
600,00 se mostrou tardio e insuficiente para recompor a 
renda dessa parcela da classe trabalhadora. 

No entanto, as diferenças em termos de rendimento 
médio entre as regiões e a concentração de renda intrarre-
gional impõem que os resultados se manifestem de formas 
distintas entre regiões e entre estados. Regiões onde há maior 
concentração de renda e um rendimento médio mais baixo, 
como é o caso do Nordeste e seus estados, tendem a perder 
menos. A ideia é que, quanto mais pessoas na base da dis-
tribuição e ganhando valores próximos ao valor médio pago 
pelo auxílio, menores serão as perdas para esse segmento8.

Inicialmente, a Medida Provisória nº 937, de 2 de abril 
de 2020 (BRASIL, 2020e), destinou R$ 98,2 bilhões para o 
pagamento de três parcelas a aproximadamente 51,4 milhões 
de beneficiários, o que garantiria um tíquete médio mensal 
de aproximadamente R$ 635,54 por pessoa. Em seguida, a 
Medida Provisória nº 956, de 24 de abril de 2020 (BRASIL, 
2020f), ampliou os recursos em mais R$ 25,72 bilhões. 

8 A esse respeito ver Trovão (2020).
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Atualmente, o Governo Federal e o Congresso discutem 
a extensão do benefício para mais de duas parcelas extras, 
incluindo no debate uma proposta de renda mínima.

Esse auxílio emergencial é um programa que possui um 
duplo efeito sobre a renda: 1) eleva o valor do rendimento 
na base da pirâmide de distribuição de renda, pois os deso-
cupados sem renda e os beneficiários do Programa Bolsa 
Família (PBF), que recebem um benefício médio mensal 
de aproximadamente 1/3 do valor mínimo do auxílio (R$ 
600,00), veem sua renda média aumentar; e 2) reduz o valor 
do rendimento médio dos trabalhadores informais e dos 
microempreendedores individuais que auferem, em média, 
rendimentos superiores ao valor médio do auxílio.

Trovão (2020) propôs a seguinte simulação para o total 
do Brasil, a partir de três cenários:

1. Os beneficiários são identificados na PNADC e contem-
plam: a) os empregados no setor privado sem carteira 
de trabalho assinada; b) os trabalhadores domésticos 
sem carteira de trabalho assinada; c) os empregados 
no setor público sem carteira de trabalho assinada; 
d) os ocupados por conta própria com e sem registro 
no CNPJ; e) os auxiliares aos negócios da família; f) 
os beneficiários do PBF (exclusive aqueles que rece-
bem outros benefícios sociais como o BPC); e g) os 
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desocupados. Nessa estimativa, todos receberiam os 
auxílios, totalizando aproximadamente 56,1 milhões 
de pessoas (TROVÃO, 2020). 

2. Esses mesmos beneficiários, identificados na PNADC, 
passam por um ajuste, devido a uma possível subesti-
mação da pesquisa, para que esse contingente de pes-
soas se aproximasse dos 75,7 milhões divulgados pela 
DATAPREV (2020).

3. Esses mesmos beneficiários passam por novo ajuste, de 
forma a que se aproxime do número que a DATAPREV 
(2020) considerou como CPFs elegíveis. Isso quer dizer 
que apenas os cadastros validados pelo Ministério da 
Cidadania e que atenderam aos critérios da referida lei 
foram considerados, o que totalizaria 59.291.753 pessoas.

Essa metodologia foi replicada por Trovão e Araújo 
(2020) para simular o impacto do Programa Emergencial 
para o Rio Grande do Norte e a RMN (Região Metropolitana 
de Natal). Segundo essas estimativas, o RN possuía um 
público-alvo de 998,6 mil pessoas. Os cenários 2 e 3 foram 
adaptados para o estado a partir do peso relativo do estado 
no total de elegíveis do Brasil, aproximando o contingente 
de pessoas possivelmente beneficiárias ao publicado por 
DATAPREV (2020).
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No Rio Grande do Norte, estado com rendimento médio 
17% inferior à média nacional, um valor médio para o 
auxílio pouco superior a R$ 600,00 já se mostra suficiente 
para compassar as possíveis perdas em termos de massa 
de rendimentos nesse segmento dos informais. No caso 
em que o Governo Federal decidisse ampliar o programa, 
aumentando para R$1.200,00 o tíquete médio do auxílio, 
o RN poderia ser beneficiado com ganhos que poderiam 
variar de R$ 500 milhões a pouco menos de R$ 1 bilhão por 
mês, caso o escopo, em termos de números de beneficiários, 
fosse ampliado.

Gráfico 8 – Valor do auxílio e efeito líquido sobre a massa 
de rendimentos mensais no Rio Grande do Norte, 2019
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Esse programa emergencial, destinado ao segmento da 
sociedade mais vulnerável, traz um desenho que protege 
relativamente mais as pessoas sem rendimento ou com 
baixos rendimentos, pois amplia sua renda afetando a base 
da distribuição de renda (desempregados e beneficiários do 
PBF). Porém, reduz a renda dos trabalhadores que auferem 
rendimentos superiores ao tíquete médio de R$ 706,34 que 
efetivamente foi pago aos potiguares na primeira parcela 
em março e em abril. 

Ademais, a elevada concentração de renda e o grande 
contingente de pessoas na base da estrutura de distribuição 
de renda fazem com que um auxílio de valor único para todos 
os territórios apresente impactos diferenciados, o que não 
implica, no caso do RN, perdas agregadas. As estimativas 
partem de uma hipótese forte: a de que o auxílio deve chegar, 
de fato, à mão das pessoas afetadas.

Os dados disponibilizados pelo Portal da Transparência 
apontam que 1,102 milhão de potiguares foram beneficiados 
pelo auxílio emergencial, o que resultou em um volume de 
recursos da ordem de R$ 778,8 milhões destinados ao estado. 
Os mapas a seguir dão a exata dimensão do que representam 
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esses auxílios para o total do PIB e para a população dos 
municípios do RN9.

No Rio Grande do Norte, a importância do auxílio é tão 
relevante que, em municípios como aqueles que se encontram 
no agreste potiguar, o auxílio pode representar entre 40% e 
60% do PIB mensal desses municípios, como é o caso de Japi 
e de Lagoa Salgada. Alguns municípios do Oeste Potiguar 
também se encontram nessa condição, como é o caso de 
Severiano Melo, de Antônio Martins e de Marcelino Vieira 
(ver Figura 3). 

Em termos populacionais, o que impressiona é que, em 
determinados municípios, os beneficiários do auxílio emer-
gencial chegam a representar a quase totalidade da população 
do município. Extremoz, na Região Metropolitana de Natal, 
é um dos casos, assim como Japi e Bodó, cujo contingente 
de pessoas beneficiadas pelos R$ 600,00 chega a ser de 60% 
a 80% da população local (ver Figura 4).

9 Os dois mapas foram elaborados com base nas informações do auxílio 
emergencial disponibilizadas no Portal da Transparência, do PIB dos 
municípios de 2017, das Contas Regionais, cujos valores foram deflacio-
nados pelo deflator implícito do PIB, e das estimativas da população dos 
municípios do IBGE enviadas ao TCU. 
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Figura 3 – Participação dos recursos do auxílio emergencial no PIB 
mensal, segundo município do RN, 2020
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Figura 4 – Participação dos beneficiários do auxílio emergencial no 
total da população, segundo município do Rio Grande do Norte, 2020
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Portal da transparência e 
das Estimativas da população dos municípios de 2018 do IBGE enviadas ao 
TCU (IBGE, 2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há uma expressiva parcela da população ocupada na força 
de trabalho que tem sofrido com a perda do emprego for-
mal e do informal. Isso vale para aqueles que tiveram sua 
jornada de trabalho e salário reduzidos ou seu contrato de 
trabalho formal suspenso. Os auxílios, ainda que reduzam 
ligeiramente o impacto da crise, mostram-se insuficientes 
para garantir a sustentação da massa de renda agregada da 
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classe trabalhadora, especialmente no segmento formal. 
Quanto aos trabalhadores informais, o fato de um auxílio de 
R$ 600,00 ser capaz de compensar tais perdas só corrobora 
a heterogeneidade e a complexidade de um mercado de tra-
balho caracterizado por elevadas taxas de desocupação e de 
subutilização da força de trabalho, associada a um expressivo 
contingente de pessoas na informalidade. Além disso, um 
programa emergencial que chegou a atender de 60% a 80% 
da população de muitos municípios ou a representar de 40% 
a 60% do PIB de boa parte dos municípios do Rio Grande 
do Norte é um dos sinais da vulnerabilidade do estado para 
o enfrentamento da pandemia.

A perda de empregos somada à elevação da subutilização 
da força de trabalho, em um contexto em que as políticas 
são baseadas em um auxílio de caráter emergencial, que 
não têm por finalidade equacionar problemas estruturais e 
históricos no RN, certamente provocarão um achatamento 
e um empobrecimento da classe trabalhadora. 

As medidas adotadas, além de insuficientes, demoraram 
demasiadamente para chegar às mãos das pessoas, especial-
mente as mais vulneráveis. Muitas pessoas sequer receberam 
uma das parcelas e tantas outras estão com dificuldades 
para sacar o valor do auxílio10.

10 Cf. Araújo e Silva (2020); Andretta (2020); Caixa… (2020); Kaoru (2020).
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Como a maioria da população afetada não tem capacidade 
de acumular riqueza e gasta todo o rendimento que aufere, 
um impacto negativo sobre a massa de renda pode contribuir 
para a redução do consumo agregado, agravando a crise 
econômica e tornando a recuperação altamente dependente 
da continuidade dos programas sociais após o término da 
pandemia. Esse empobrecimento da classe trabalhadora, 
do ponto de vista da proteção social, reforça características 
históricas do mercado de trabalho do Rio Grande do Norte 
e o peso significativo que o Estado tem para a manutenção 
e a reprodução da vida no RN.

Para diminuir, de fato, os impactos econômicos da crise 
da COVID-19 no estado e salvar os trabalhadores, o governo 
deveria propor um valor de auxílio próximo ao valor do 
salário-mínimo, o que beneficiaria a economia potiguar. 
Ademais, reforça-se a relevância da manutenção dos salá-
rios do funcionalismo público enquanto um colchão de 
amortecimento que permite relativa manutenção da massa 
de renda no RN, permitindo uma relativa sustentação da 
demanda de consumo essencial.

Um consumo agregado deprimido, um estado com 
restrições fiscais e uma população fragilizada em termos 
econômicos e de saúde é o cenário perfeito para uma recu-
peração lenta para a crise. Além disso, os principais desafios 
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têm se mostrado os seguintes: retomar a geração de emprego, 
especialmente o formal, sobretudo em micro e pequenas 
empresas; e encontrar caminhos para a transformação do 
auxílio emergencial em um programa permanente de trans-
ferência de renda, algo como uma renda básica, sem que 
isso deprima ou reduza o já precário estado de bem-estar 
social brasileiro. 
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5 Os efeitos da MP nº 938/2020 
e da LC nº 173/2020 nas receitas 

correntes do Rio Grande do Norte1 
Odair Lopes Garcia

INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 tem causado perdas humanas e 
sociais em uma escala e dimensão internacionais inéditas 
nos últimos 100 anos. Caracterizando-se como um choque 
econômico externo, as medidas de combate a essa catástrofe 
sanitária reverteram as previsões de crescimento econômico, 
aprofundando mudanças na forma de cooperação e de coor-
denação política e econômica na maior parte dos países. 

Os efeitos sobre o desempenho econômico imediato em 
todos os países são heterogêneos, dependendo da estrutura, 
da inserção internacional e do comportamento adotado 

1 Este capítulo foi escrito em 2020. Portanto, possui dados que podem 
ter sofrido alterações durante o período entre a escrita do capítulo e a 
publicação do presente livro.
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nas medidas de prevenção e de combate às decorrências da 
pandemia. Com as incertezas associadas à possibilidade de 
emergência de novas ondas nas áreas em que houve um recuo 
dos impactos do contágio inicial, espera-se a eficácia das 
vacinas que estão sendo desenvolvidas e testadas em número 
sem precedentes. Mesmo assim, as consequências socioe-
conômicas dessa crise deverão perdurar por vários anos.

Como resposta aos efeitos econômicos provocados pelas 
medidas de restrição adotadas na prevenção e no combate à 
COVID-19, foram implementadas políticas públicas que, em 
geral, visam sustentar os serviços do setor público, mitigar 
os efeitos sobre as atividades do setor privado e proteger a 
população mais vulnerável. Com fontes de financiamento 
e níveis diferentes de abrangência, os governos centrais são 
os principais responsáveis pela maior parte dos recursos e 
pela orientação das medidas sociais adotadas.

No Brasil, a manifestação da pandemia ocorreu depois 
que seus efeitos já estavam claros nos países em que ela 
se instalou incialmente. Entretanto, negligenciando as 
consequências sociais e econômicas já então observadas, 
prevaleceu, a princípio, uma abordagem que contemplava 
o controle do déficit público e a preservação do teto dos 
gastos na adoção das políticas de combate aos impactos da 
pandemia no país.
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Sob pressão de segmentos sociais e se espelhando nas 
medidas implementadas em outros países, em 20 de março de 
2020 foi editado o Decreto Legislativo nº 06/2020 (BRASIL, 
2020a), o qual reconhece a ocorrência do estado de calami-
dade pública, que dispensa o Poder Executivo de perseguir 
a meta fiscal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2020, entre outras providências. A partir de então foram 
estabelecidas iniciativas que abrangem o sistema de saúde 
pública, as atividades do setor privado e do setor público e 
os segmentos mais vulneráveis da população aos impactos 
das medidas de enfrentamento da crise sanitária.

Este capítulo é dedicado aos efeitos sobre as receitas 
correntes do Rio Grande do Norte (RN) das medidas que 
visam preservar o nível das transferências constitucionais 
aos estados, Distrito Federal (DF) e municípios, por meio da 
Medida Provisória (MP) nº 938/2020 (BRASIL, 2020b), de 
2 de abril de 2020, e do auxílio financeiro prestado a esses 
entes por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) no 
39, transformada na Lei Complementar (LC) nº 173/2020 
(BRASIL, 2020c), de 27 de maio de 2020.
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ESTRUTURA ECONÔMICA E 
SITUAÇÃO FISCAL DO RN

Como mencionado anteriormente, a estrutura financeira 
constitui elemento importante para compreender como os 
impactos das medidas de combate à pandemia da COVID-19 
atingem a economia e as possíveis alternativas a ser ado-
tadas num cenário de retomada dos níveis da atividade 
econômica. Destacando os aspectos mais importantes para 
essa inferência, devemos considerar que a economia poti-
guar é relativamente pequena e sem setores que possam 
induzir uma dinâmica capaz de provocar um processo de 
crescimento interno. 

De fato, segundo os últimos dados disponíveis, destaca-se 
que sua taxa de crescimento foi menor que a nacional em 
2016 e 2017. Segundo os dados do IBGE (2017), a economia 
brasileira teve um desempenho negativo em 2016 (-3,30%) e 
um pequeno crescimento em 2017 (1,30%). Nesses dois anos, 
a economia do Rio Grande do Norte teve recuo de -4% e 
crescimento de 0,5%, respectivamente. Neste último ano, o 
valor do PIB estadual atingiu R$ 64,29 bilhões, ocupando 
assim o 5º lugar entre os nove estados de Nordeste e o 18º 
lugar no âmbito nacional (IBGE, 2019). 



171

Odair Lopes Garcia

A estrutura econômica do estado, de acordo com a 
composição do Valor Agregado Bruto (VAB), salienta a 
importância de duas atividades: a administração – a qual 
corresponde à defesa, à educação e à saúde públicas – e a 
seguridade social, que responderam por 29,6% do VAB, 
seguidas do comércio com 15%, fazendo com que somente 
essas duas atividades correspondam a aproximadamente 45% 
do total VAB em 2017. Considerando a participação setorial 
na formação do VAB, o setor de serviços contribuiu com 
77,6% do total, seguido pelo setor industrial com 18,6% e a 
agricultura com 3,8%.2 Assim, como ocorre com os menores 
estados da federação, as despesas do setor público revelam a 
dependência local com os gastos da administração em seus 
três níveis e em relação ao financiamento da seguridade 
social. Também é possível induzir que a renda pessoal gerada 
por esses gastos constitui fonte importante da demanda que 
alimenta o comércio interno. 

A taxa de crescimento da economia brasileira afeta 
indiretamente as receitas correntes do RN ao impactar as 
receitas tributárias da União, por meio das transferências 

2 Complementarmente, observe-se que, no setor industrial, as indústrias 
extrativas contribuíram com 1,8%, a indústria de transformação com 
7%, a de fornecimento e produção de energia elétrica, serviços de água 
e esgoto com 4,8% e a construção civil com 5%. Nos serviços, atividades 
imobiliárias (9,5%), educação e saúde privadas (3,7%), seguidas das ati-
vidades financeiras, alojamento e alimentação (3,5%) são as principais 
atividades do setor.
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constitucionais, principalmente o FPE. Somadas às receitas 
próprias (ICMS, IPVA e ITCD), elas compõem as receitas 
correntes (RC) que, confrontadas com as despesas correntes 
(DC), definem a situação fiscal do Estado.

Segundo o Cenário Econômico e Fiscal (DEPEC, 2020), 
a situação fiscal do estado sofreu um processo de deterio-
ração no período 2015-2018, como pode ser verificado na 
Tabela 1. As receitas correntes líquidas (RCL), associadas à 
evolução da economia brasileira, cresceram a taxas médias 
de 6,6% a.a. no período de 2005 a 2010 e de 3,1% a.a. nos 
três anos seguintes. Entre 2015 e 2018, o crescimento médio 
foi negativo, principalmente nos anos de 2015 e 2016 (-3%), 
enquanto, entre 2017 e 2018, atingiu a marca de -0,2%. As 
despesas correntes com pessoal ativo, inativo e pensionistas, 
por outro lado, cresceram consistentemente, passando de 
uma relação de 57,3% da RCL no período de 2005-2010, para 
87,1% em 2015-2016 e 82,6% em 2017-2018. 3 

Como resultado, a relação entre as despesas correntes 
líquidas e as RCL chegou a 126,4% no período 2015-2016, 
caindo para 110,6% nos anos seguintes.

3 A redução observada no último período se deve, em parte, aos atrasos 
no pagamento dos proventos do funcionalismo público. Grande parte 
desse débito continua pendente. A administração atual vem mantendo 
os pagamentos dentro do respectivo mês.
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Tabela 1 – Trajetória dos indicadores fiscais 
do Rio Grande do Norte (2005-2018)

Período RCL DCL/RCL
Despesa 

com 
Pessoal/

RCL

Despesas 
Correntes/

RCL

2005-2010 6,6% 22,9% 57,3% 111,2%
2011-2014 3,1% 13,7% 72,2% 117,4%
2015-2016 -3% 13% 87,1% 126,4%
2017-2018 -0,2% 17,3% 82,6% 110,6%
2005-2018 3% 18,1% 69,4% 115,1%

Fonte: Relatório de Pesquisa (DEPEC, 2020)

O quadro fiscal do Rio Grande do Norte não se modificou 
significativamente nos anos de 2017 e 2018, comprometido 
totalmente com as despesas com pessoal e outros gastos 
correntes, representando um limitador real para a adoção de 
medidas que representem dispêndios no combate ao colapso 
sanitário. Dessa forma, o apoio da União é fundamental 
nesse momento de crise aguda. 

No âmbito público, preservar os níveis das receitas cor-
rentes do estado e dos municípios garante a continuidade 
da prestação de serviços e mantém a renda dos servidores 
públicos ativos e inativos. A manutenção das políticas de 
seguridade social e os auxílios monetários emergenciais 
à parcela mais vulnerável da população, sustentam mini-
mamente o nível de renda. O apoio às atividades privadas 
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preserva o nível de produção, de emprego e da renda. A 
soma dessas ações reduz os impactos negativos das medidas 
de restrição econômicas decorrentes do enfretamento da 
pandemia, constituindo um poderoso elemento anticíclico.

O APOIO FINANCEIRO ÀS 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 
DEFINIDO PELA MP Nº 938/2020

As bases para o auxílio destinadas pela União aos estados, 
municípios e ao Distrito Federal são definidas pelo fede-
ralismo que caracteriza a constituição da nação brasileira. 
Ele ordena o processo de transferências de recursos entre os 
diferentes níveis de governo e seus critérios foram adotados, 
em grande parte, na repartição dos montantes destinados à 
recomposição das receitas dos entes federativos previstos na 
MP nº 938/2020 (BRASIL, 2020b) e na Lei Complementar 
nº 173/2020 (BRASIL, 2020c).

Características do federalismo fiscal brasileiro

O Brasil possui três níveis governamentais: a União, 26 
estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. O pacto 
federativo é umas das cláusulas pétreas da Constituição que 
também define o direito de instituir impostos por nível de 
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governo, não permitindo a sobreposição de competências 
tributárias em cada esfera. Assim, compete a cada nível 
administrativo a arrecadação dos seguintes impostos:

•	 Nível federal – Imposto sobre a Importação; Imposto 
sobre a Exportação; Imposto sobre a Propriedade 
Territorial-Rural; Imposto sobre a Renda e Proventos 
de Qualquer Natureza (IR); Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI); Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF);

•	 Nível estadual – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD); Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

•	 Nível municipal – Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre Serviços de 
qualquer natureza, não compreendidos na competên-
cia tributária da União ou dos estados (ISS); Imposto 
sobre Transmissão Inter-vivos, a qualquer título, exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição (ITIB).
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Transferências intergovernamentais

As transferências intergovernamentais constituem um 
mecanismo que visa compensar parte dos desequilíbrios 
econômicos verticais e horizontais4 presentes nos países 
organizados como república federativa. Esses mecanismos 
são classificados como diretos – repasses para determinado 
ente federativo – ou indiretos, mediante a formação de fundos 
especiais. Independentemente do tipo, as transferências 
sempre ocorrem do ente de maior nível para os de menores 
níveis: da União para estados; da União para municípios; 
ou de estados para municípios.

As transferências diretas correspondem à parte ou à 
totalidade de valores retidos ou devolvidos aos estados e 
municípios sobre recursos gerados por suas instituições e/
ou em seu espaço. Assim, aos estados e municípios cabem:

•	 o total da arrecadação do IR retido na fonte, sobre rendi-
mentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias 
e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

4 Os desequilíbrios verticais correspondem aos descompassos entre a 
capacidade de tributar e as responsabilidades de gastos entre os diver-
sos níveis governamentais. Os desequilíbrios horizontais, às diferenças 
inter-regionais de renda e entre entes no mesmo nível de hierarquia.



177

Odair Lopes Garcia

•	 50% da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) pertence aos municípios, relativo 
aos imóveis neles situados5;

•	 50% da arrecadação do IPVA recolhido pelos estados 
pertence aos municípios onde são licenciados; 

•	 25% da arrecadação do ICMS pelos estados cabe aos 
municípios; 

•	 30% do IOF-Ouro (ativo financeiro) é transferido para 
o estado de origem e 70% para o município de origem. 

Os fundos mediante os quais se realizam as transferências 
indiretas têm como base a arrecadação nacional do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e/ou do Imposto sobre 
a Renda (IR):

•	 Fundo de Compensação de Exportações (FPEx) – consti-
tuído por 10% da arrecadação total do IPI, é distribuído 
aos estados, proporcionalmente ao valor das exportações 
de produtos industrializados, sendo limitada a partici-
pação individual a 20% do total do fundo; 

•	 Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
(FPE) – 21,5% da arrecadação do IPI e do IR; 

5 A partir de 2008, por meio de convênio com a Receita Federal do Brasil, 
o tributo pode ser arrecadado pelo município, ficando com a totalidade 
do valor obtido.
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•	 Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – com-
posto por 24,5% da arrecadação do IPI e do IR; 

•	 Fundos Regionais – 3% da receita do IR e IPI para o 
financiamento de projetos nas regiões Norte, Centro-
Oeste e Nordeste.

EVOLUÇÃO DO VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS PARA O RN

As transferências constitucionais diretas são parte funda-
mental na composição do total das receitas correntes do 
estado do Rio Grande do Norte. O valor das transferên-
cias realizadas no período de 2014 a 2019, apresentados na 
Tabela 2, revelam que o FPE respondeu por mais de 90% 
do total transferido. Em termos reais, o FPE cresceu 75,87% 
no período, passando de R$ 1.851.867 mil em 2014 para R$ 
3.256.919 mil em 2019. O desempenho anual foi de aumento 
acentuado, com exceção no ano de 2017, com um recuo de 
cerca de 3,2% em relação a 2016.
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Tabela 2 – Transferências constitucionais para o 
Rio Grande do Norte (2014-2019) em R$ mil
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 F
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 %

2014 1.851.867 2.549 4.196 3.233 2 1.861.846 99,46 100,00
2015 2.156.059 2.615 4.188 3.578 0 2.166.440 99,52 116,43
2016 2.624.087 3.760 11.771 3.803 0 2.643.421 99,27 141,70
2017 2.564.791 4.416 5.925 3.915 0 2.579.047 99,45 138,50
2018 2.836.398 3.685 - 3.979 0 2.844.061 99,73 153,16
2019 3.256.919 4.008 - - 284 3.261.210 99,87 175,87

Obs.: valores deduzidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA); base 2019. 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional STN) (2019)

O IPI-Exportação também cresceu, passando de R$ 
2,549 bilhões em 2014 para R$ 4,008 bilhões em 2019, com 
expansão real de 57,24%. O pico do valor transferido nessa 
rubrica ocorreu em 2017, com uma queda acentuada no ano 
seguinte e, apesar da recuperação de parte do seu valor, não 
atingiu o mesmo nível em 2019. As transferências relativas 
à Lei Kandir foram suspensas em 2019 e as do Fundo de 
Auxílio para as Exportações (FEX) em 2017.
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Efeitos do apoio previsto na MP nº 938/2020 
sobre as transferências do estado

Os reflexos das restrições sobre as atividades econômicas 
e, por consequência, sobre as receitas correntes de todos os 
entes da federação provocaram a implementação de ações 
para mitigar seus efeitos. No que se refere ao FPE e ao FPM, 
foi editada a Medida Provisória nº 938/2020 (BRASIL, 2020b), 
em 2 de abril de 2020, por meio da qual se propõe entregar 
o valor correspondente à variação nominal negativa entre 
os valores creditados de março a junho de 2020 nas contas 
de estados e de municípios, em relação ao mesmo período 
do ano de 2019.6 

Os recursos previstos para o apoio são de até R$ 4 bilhões 
por mês,7 totalizando até R$ 16 bilhões, de acordo com o 
seguinte critério: 

a) na hipótese de que a diferença apurada para um mês 
específico for maior do que R$ 4 bilhões, os recursos 
disponíveis para os meses seguintes poderão ser utiliza-
dos mediante autorização do Ministério da Economia; 

6 Segundo a MP nº 938/2020, as transferências ocorrerão uma vez por mês, 
até o 15º dia útil, segundo cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional, sem 
a incidência de descontos de qualquer natureza.

7 Esses critérios foram modificados em maio de 2020, como se verá adiante.
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b) na hipótese de que essa diferença seja menor do que R$ 
4 bilhões, somente os valores apurados serão repassados; 

c) se a diferença apurada no total dos quatro meses for 
maior do que R$ 16 bilhões, o repasse para cada ente 
federativo será realizado de forma proporcional ao 
valor disponível.

O exame do valor das transferências do FPE para o Rio 
Grande do Norte no 1º semestre de 2020 mostra o efeito da 
pandemia sobre a redução dos recursos do Fundo a partir 
de março, como pode ser observado na comparação dos 
repasses mensais de janeiro a junho dos anos de 2019 e 
2020 na Tabela 3. 

Tabela 3 – Transferências constitucionais para o Rio Grande 
do Norte (1º semestre de 2019-2020) em R$ mil

FPE

MÊS
ANO DIFE-

RENÇA VAR. %
2019 2020

JAN 313.111 285.004 -28.107 -8,98
FEV 343.929 409.765 65.836 19,14
MAR 257.527 240.771 -16.757 -6,51
ABR 251.229 235.926 -15.304 -6,09
MAI 322.417 246.388 -76.029 -23,58
JUN 253.959 200.776 -53.183 -20,94

TOTAL 1.742.172 1.618.628 -123.544 -7,09

A tabela continua na próxima página
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Continuação da tabela

IPI-EXP

MÊS
ANO DIFE-

RENÇA VAR. %
2019 2020

JAN 312 369 57 18,24
FEV 331 400 69 20,83
MAR 319 369 49 15,46
ABR 324 331 7 2,21
MAI 317 330 13 4,07
JUN 332 297 -36 -10,76

TOTAL 1.936 2.095 160 8,24

IOF-OURO
JAN 25 28 3 13,64
FEV 13 17 4 32,32
MAR 11 8 -3 -24,15
ABR 11 17 6 55,22
MAI 10 13 3 30,80
JUN 12 11 -2 -13,67

TOTAL 82 94 13 15,33

TOTAL
JAN 313.448 285.401 -28.047 -8,95
FEV 344.273 410.182 65.909 19,14
MAR 257.857 241.148 -16.710 -6,48
ABR 251.564 236.274 -15.290 -6,08
MAI 322.744 246.731 -76.013 -23,55
JUN 254.304 201.083 -53.221 -20,93

TOTAL 1.744.190 1.620.818 -123.372 -7,07

Obs.: valores deduzidos do FUNDEB. 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da STN (2020a, 2020b, 2020c)
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O valor transferido em janeiro de 2020 foi R$ 28.107 
mil, ficando 8,98% abaixo do valor transferido em janeiro 
de 2019. Entretanto, no mês de fevereiro o valor superou 
em R$ 65.836 mil o de fevereiro de 2019, fazendo com que 
no bimestre ocorresse uma variação positiva de R$ 37.729 
mil (5,74%). 

A partir do mês de março de 2020, os valores transferidos 
pelo FPE foram menores que os realizados nos mesmos meses 
de 2019. Em março e abril, as reduções representaram R$ 
16.757 mil (-6,51%) e R$ 15.304 mil (-6,09%), respectiva-
mente. Nos meses seguintes, a redução dos repasses foi mais 
significativa, atingindo R$ 76.029 mil (-23,58%) em maio e R$ 
53.183 mil (-20,94%) em junho. Assim, considerando somente 
os meses de março a junho, o valor nominal acumulado do 
FPE ficou negativo em R$ 161.273 mil. O valor excedente de 
R$ 65.836 mil em fevereiro fez com que o déficit nominal 
das transferências do FPE no semestre de 2020 atingisse 
R$ 123.544 mil (-7,09%) em relação ao mesmo período do 
ano anterior. 

Examinando os demais Fundos, observa-se que os mon-
tantes transferidos no 1º semestre de 2020 superaram os 
valores do mesmo período de 2019. Os valores transferidos 
do IPI-Exportação superaram em R$ 160 mil (8,24%) o total 
transferido no mesmo período de 2019, sendo que somente 
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no mês de junho o valor foi menor que o verificado no ano 
anterior. O total transferido no semestre pelo IOF-Ouro 
superou em 15,33% (R$ 13 mil) o verificado em 2019.

Em resumo, dado o peso relativo do FPE, o valor total 
das transferências constitucionais foi negativo em R$ 123.372 
mil (-7,07%). Considerados os resultados mensais, somente 
o mês de fevereiro apresentou resultado total positivo, e os 
resultados negativos foram particularmente elevados no 3º 
bimestre do período.

Apoio previsto na MP nº 938/2020 sobre 
as transferências do estado

O apoio financeiro definido na MP nº 938/2020 (BRASIL, 
2020b) proporcionou uma transferência bruta de R$ 201.591 
mil, das quais, deduzidos o valor destinado ao FUNDEB, cor-
responde exatamente à diferença nominal mensal dos valores 
transferidos nos meses de março a junho de 2019, repondo, 
portanto, as perdas nominais verificadas no período.
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Tabela 4 – Valor das transferências do FPE para o Rio 
Grande do Norte (1º semestre 2019-2020) em R$ mil

MÊS

ANO
DIFE-

RENÇA
VAR.

 %

APOIO 
FINANC. 

MP 938/2020

2019 2020 BRUTO
LIQ.

FUN-
DEB

JAN 313.111 285.004 -28.107 -8,98 - -

FEV 343.929 409.765 65.836 19,14 - -

MAR 257.527 240.771 -16.757 -6,51 20.946 16.757

ABR 251.229 235.926 -15.304 -6,09 19.129 15.304

MAI 322.417 246.388 -76.029 -23,58 95.036 76.029

JUN 253.959 200.776 -53.183 -20,94 66.479 53.183

TOTAL 1.742.172 1.618.628 -123.544 -7,09 201.591 161.273

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da STN (2020a, 2020b, 2020c)

Considerando que as perdas dos meses de março a abril 
foram totalmente compensadas, o valor total nominal das 
transferências constitucionais para o estado ficou R$ 37.901 
mil acima do recebido no mesmo período do ano anterior.
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Quando da promulgação da MP nº 938/2020, havia dois 
motivos para inquietação em relação ao valor total e o perí-
odo de vigência previstos, provocados pelo nível de incerteza 
que prevalecia naquele momento. Quanto ao valor esperado, 
ao findar o 1º semestre de 2020 e efetuadas as compensações 
correspondentes do FPE e FPM para os estados e municípios, 
ocorreu o previsto na hipótese b), elencada na seção anterior, 
isto é, o total de recursos utilizados atingiu R$ 9,86 bilhões, 
correspondendo a R$ 4,81 bilhões para os fundos estaduais 
e R$ 5,05 bilhões para os municípios. Como consequência, 
foi aprovado o projeto de lei de conversão nº 26/2020 pelo 
Senado, em 29 de julho de 2020, que estende o prazo de 
vigência da MP nº 938/2020 até novembro de 2020. O saldo 
de R$ 6,14 bilhões será distribuído mantendo-se os critérios 
estabelecidos na Medida Provisória nº 938/2020 (BRASIL, 
2020b), com o limite de R$ 2,05 bilhões mensais.

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS 
PRÓPRIAS E OS EFEITOS DA LC Nº 173/2020

A composição das receitas próprias do estado revela que a 
arrecadação de ICMS corresponde a cerca de 93% do total 
anual obtido. A receita desse tributo no período de 2014 
a 2019 cresceu significativamente, com o valor coletado 
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passando de R$ 3.349.575 mil, em 2014, para R$ 5.724.568 
mil em 2019, um incremento real de 70,90%.

Tabela 5 – Valor das receitas próprias do 
Rio Grande do Norte (2014-2019)

ANO  ICMS  IPVA  ITCD  
OUTROS  TOTAL 

 ICMS/
TOTAL 

(%) 

2014 3.349.575 195.973 20.960 - 3.566.508 93,92
2015 3.822.778 237.418 14.847 - 4.075.043 93,81
2016 4.431.469 262.797 21.380 - 4.715.646 93,97
2017 4.796.197 323.373 14.886 - 5.134.456 93,41
2018 5.437.945 321.041 83.555 11.137 5.853.678 92,90
2019 5.724.568 408.282 19.326 44.983 6.197.160 92,37

Obs.: valores atualizados monetariamente pelo IPCA (base 2019).
Fonte: elaboração própria de acordo com os dados do Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ)/Comissão Técnica Permanente – COTEPE 
(2020)

A taxa de variação anual revela que o incremento na 
arrecadação de ICMS foi consistente nos anos de 2015 e 2016, 
conforme destaca os dados do Gráfico 1, com crescimento 
de 14,13% e 15,92%, respectivamente. Em 2017, ocorreu uma 
queda relativa (8,23%) com recuperação em 2018 (13,38%); 
em 2019, a taxa de crescimento foi a menor verificada no 
período, atingindo 5,27%.
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Gráfico 1 – Taxas de variação e de crescimento 
anual de arrecadação de ICMS (2014-2019)
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Obs.: Valores atualizados monetariamente pelo IPCA (base 2019).
Fonte: elaboração própria de acordo com os dados do CONFAZ/
COTEPE (2020)

Impactos das restrições econômicas 
sobre as receitas próprias 

As medidas de enfrentamento da propagação da pandemia 
no Rio Grande do Norte foram regulamentadas em 13 de 
março de 2020, por meio do Decreto nº 29.513. Como ocor-
reu em grande parte dos estados, o critério de isolamento 
social implicou na suspensão dos eventos de massa, tais 
como as atividades coletivas de natureza cultural, esportiva, 
comercial, religiosa, social ou política. Entretanto, foram 
liberados segmentos considerados essenciais, como super-
mercados, drogarias, postos de combustíveis, entre outros. 
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Algumas atividades econômicas tiveram liberação parcial 
para funcionamento, como as ligadas à construção civil.8

A administração estadual, acompanhando práticas ado-
tadas em quase todos os estados, tomou algumas medidas 
para minorar as dificuldades dos contribuintes mais afetados 
pelas restrições às atividades econômicas. Entre elas, as que 
têm repercussão sobre as receitas de ICMS, inscrevem-se a:

•	 suspensão e prorrogação do prazo de pagamento do 
ICMS devido sobre o faturamento das empresas optantes 
pelo Simples Nacional (Resolução CGS nº 154/20, inciso 
2). Por meio desta resolução, os valores devidos em 
abril, maio e junho ficam postergados em três meses, 
devendo ser recolhidos em julho, agosto e setembro, 
respectivamente;

•	 suspensão dos prazos dos Processos Administrativos 
Tributários (PAT). O Decreto nº 29.794/2020 prorrogou 
os efeitos até 31 de julho de 2020;

•	 benefício fiscal de ICMS nas operações com energia 
elétrica destinadas à atividade hoteleira, excetuada a 
atividade de motel (Decreto Estadual nº 29.605/2020, 

8 Sem coordenação e articulação nacional eficazes, os governos estaduais e 
municipais passaram a adotar regras com diferentes graus de flexibilização, 
dificultando estabelecer uma correlação mais precisa com a arrecadação 
dos tributos, especialmente do ICMS.
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art. 2). Reduz a base de cálculo do ICMS, resultando em 
carga tributária equivalente a 12%, aplicadas às faturas 
de energia elétrica emitidas entre 1 de maio de 2020 e 
31 de dezembro de 2020;

•	 concessão de benefício fiscal de ICMS sobre o óleo 
diesel e biodiesel para transporte coletivo de passa-
geiros (Decreto nº 29.792/2020, Convênio nº 79/2019). 
Concede redução de 50% da base de cálculo do ICMS 
nas operações internas com óleo diesel e biodiesel des-
tinados às empresas concessionárias ou permissionárias 
de transporte coletivo de passageiros municipal ou 
intermunicipal.

Evolução das receitas próprias no 1º semestre de 2020

Os resultados da arrecadação dos tributos próprios do Rio 
Grande do Norte no 1º semestre de 2020 refletem os efei-
tos das restrições para o combate da COVID-19 sobre as 
atividades econômicas. A redução do nível de emprego e 
de renda dos trabalhadores formais e informais provocou 
diminuição das receitas que não são diretamente afetadas 
pelas restrições.
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Observando o 1º trimestre da arrecadação nominal de 
ICMS (Tabela 6), verifica-se uma queda do valor arrecadado 
(-4,01%) em janeiro, e pequenos acréscimos em fevereiro 
(1,01%) e março (0,29%) em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Assim, no 1º trimestre, o saldo nominal da 
comparação entre os dois anos foi de R$ -15.535 mil ou 
de -1,07%.

A partir de abril, os efeitos econômicos das restrições 
passaram a se manifestar com intensidade crescente: redução 
relativa de 15,20% em abril, 16,18% em maio e 18,14% em 
junho. Em termos nominais, a receita de ICMS foi reduzida 
comparativamente em R$ 226.879 mil (-16,50%), no segundo 
trimestre de 2020. Como consequência, a queda da arreca-
dação do tributo foi R$ 242.413 mil no 1º semestre (-8,56%) 
em relação ao mesmo período de 2019. 

O IPVA e o ITCD não foram contemplados nas medidas 
adotadas pelo governo do estado para fazer frente à crise 
sanitária. A única medida que de alguma forma poderia 
afetar a arrecadação desses tributos foi a suspensão dos 
atendimentos presenciais nos postos de atendimento do 
Detran-RN.
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Tabela 6 – Valor das receitas próprias do Rio Grande 
do Norte (1º semestre 2019-2020) em R$ mil

ICMS

MÊS
ANOS DIFE-

RENÇA VAR. %
2019 2020

JAN 536.922 515.387 -21.535 -4,01
FEV 465.360 470.066 4.707 1,01
MAR 453.353 454.647 1.294 0,29
ABR 465.918 395.097 -70.820 -15,2
MAI 443.281 371.642 -71.639 -16,16
JUN 465.488 381.069 -84.419 -18,14

TOTAL 2.830.322 2.587.910 -242.413 -8,56

IPVA
JAN 20.854 20.845 -8 -0,04
FEV 20.877 19.651 -1.225 -5,87
MAR 33.077 31.830 -1.247 -3,77
ABR 47.054 33.433 -13.621 -28,95
MAI 53.455 46.082 -7.373 -13,79
JUN 54.720 59.714 4.994 9,13

TOTAL 230.036 211.556 -18.480 -8,03

ITCD
JAN 1.080 893 -187 -17,32
FEV 1.047 819 -228 -21,74
MAR 2.074 1.415 -660 -31,8
ABR 1.209 815 -394 -32,59
MAI 1.221 1.626 406 33,23
JUN 1.260 1.241 -19 -1,51

TOTAL 7.891 6.809 -1.082 -13,71

A tabela continua na próxima página
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TOTAL

MÊS
ANOS DIFE-

RENÇA VAR. %
2019 2020

JAN 558.856 538.065 -20.791 -3,72
FEV 487.283 490.991 3.708 0,76
MAR 488.504 489.153 648 0,13
ABR 514.181 430.027 -84.154 -16,37

MAIO 497.957 419.823 -78.134 -15,69
JUN 521.468 442.899 -78.569 -15,07

TOTAL 3.068.249 2.810.958 -257.292 -8,39

Fonte: elaboração própria de acordo com dados do CONFAZ/
COTEPE (2020)

O recolhimento dos valores relativos ao IPVA teve seus 
prazos iniciais de pagamento estabelecidos no período entre 
12 de março e 15 de junho de 2020. Como a quitação do 
débito pode ser realizada integralmente com desconto ou 
em cinco parcelas, o final da arrecadação se estendeu até o 
dia 15 de outubro de 2010, havendo uma sobreposição de 
pagamentos a partir da segunda data inicial. Isso explica, 
em parte, o sensível aumento das receitas a partir do mês 
de abril de 2019. Em 2020, entretanto, o que se observa é 
que a arrecadação desse mês ficou pouco acima do regis-
trado em março, representando uma queda de R$ 13.621 
mil (-28,95%) em relação a abril de 2019. Somada à redução 

Continuação da tabela
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relativa verificada em maio (R$ 7.373 mil ou -13,79%), resulta 
em um montante maior que o déficit total, uma vez que foram 
parcialmente compensadas pelo resultado considerado em 
junho de 2020. O déficit total do período atingiu, portanto, 
R$ 18.840 mil, ou -8,03% em relação ao mesmo período do 
ano anterior.

As receitas do ITCD, por sua natureza, são mais voláteis 
que as demais fontes de receitas próprias, sendo também as 
menos significativas no total arrecadado. No 1º semestre de 
2020, a receita total ficou 13,71% abaixo do verificado no 
mesmo período de 2019, representando uma queda de R$ 
1.082 mil no total recolhido.

Considerando os tributos e outras taxas que compõem 
o total das receitas próprias computados pelo CONFAZ/
COTEPE (2020), ocorreu uma redução de R$ 257.292 mil 
no 1º semestre de 2020 (-8,39%), quando comparado ao 
mesmo período de 2019. Dado o peso da arrecadação de 
ICMS no total, sua queda (R$ -242.413 mil) correspondeu 
a 94,22% do déficit total.

A desagregação dos valores arrecadados de ICMS nos 
primeiros semestres de 2019 e 2020, segundo a classificação 
dos setores e atividades utilizados pelo COTEPE (Tabela 
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7),9 permite avaliar seu comportamento e as perspectivas 
da arrecadação para os meses seguintes.

Os setores primário e secundário apresentaram queda 
na arrecadação no 1º semestre de 2020 comparativamente 
ao mesmo período do ano anterior. A redução no setor pri-
mário foi relativamente maior (-37,08%), mas dado seu peso 
específico no total da arrecadação, contribuiu com 9,29% 
do total do saldo negativo. O setor secundário apresentou 
a maior queda na receita (R$ 115.434 mil ou -25,66%) entre 
todos os setores, respondendo por 47,58% do total do déficit 
no período.

O setor terciário respondeu pelo segundo resultado nega-
tivo (R$ 93.242 mil ou -6,78%), contribuindo com 38,46% 
do déficit do período. Entre as atividades destacadas, duas 
tiveram resultado positivo: os serviços de transporte, com 
um pequeno saldo (R$ 821 mil); e o comércio atacadista, 

9 O Convênio ICMS 98/96, alterado pelo Convênio ICMS 62/2005, dispõe 
sobre a uniformização dos dados relativos ao Boletim de Arrecadação 
Mensal dos Estados e do Distrito Federal e do Informativo de Arrecadação 
Mensal. O Boletim contempla as receitas próprias do estado (ICMS, IPVA, 
ITCD, Taxas e outros tributos). As informações sobre a arrecadação do 
ICMS são divididas nos setores Primário, Secundário e Terciário, sendo 
este último composto pelas atividades de comércio atacadista e varejista, 
serviços de transporte e de comunicações, e um item Outro que corres-
ponde à receita obtida com atividades que não se classificam entre as 
anteriores. No cômputo do setor secundário, está excluída a arrrecadação 
sobre energia elétrica, petróleo, combustíveis e lubrificantes, classificada 
como arrecadação específica.
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que cresceu 6,79% no período (R$ 31.938 mil), contribuindo 
para reduzir o número negativo do setor.

Tabela 7 – Participação setorial na arrecadação de ICMS 
no Rio Grande do Norte (2019 e 2020) em R$ mil

SETOR/ATI-
VIDADES 2019 2020 VAR. % DIFE-

RENÇA
PART. 
DIF.

%
SETOR 

PRIMÁRIO 60.729 38.210 -37,08 -22.519 9,29

SETOR 
SECUNDÁRIO 449.579 334.236 -25,66 -115.343 47,58

SETOR 
TERCIÁRIO 

TOTAL
1.374.508 1.281.266 -6,78 -93.242 38,46

SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE 15.804 16.625 5,20 821 -0,34

SERVIÇOS 
DE COMU-
NICAÇÃO

147.997 138.161 -6,65 -9.836 4,06

COMÉRCIO 
VAREJISTA 514.332 482.395 -6,21 -31.937 13,17

COMÉRCIO 
ATACADISTA 470.547 502.485 6,79 31.938 -13,17

SOMA 
COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

1.148.680 1.139.666 -0,78 -9.014 3,72

OUTROS 
ICMS 225.829 141.600 -37,30 -84.229 34,75

PETRÓLEO, 
C0MBUSTÍ-
VEL, LUBRI-
FICANTES 

609.847 611.669 0,30 1.822 -0,75

A tabela continua na próxima página
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SETOR/ATI-
VIDADES 2019 2020 VAR. % DIFE-

RENÇA
PART. 
DIF.

%
PETRÓLEO, 
C0MBUSTÍ-

VEL, LU-BRI-
FICANTES 

TERCIÁRIO

55.100 50.410 -8,51 -4.690 1,93

PETRÓLEO, 
C0MBUSTÍ-

VEL, LU-BRI-
FICANTES 

SECUNDÁRIO

554.747 561.259 1,17 6.512 -2,69

ENERGIA 
ELÉTRICA 335.659 322.529 -3,91 -13.130 5,42

ENERGIA ELÉ-
TRICA TERC. 328.211 311.325 -5,14 -16 .885 6,97

ENERGIA ELÉ-
TRICA SEC. 7.448 11.203 50,42 3.755 -1,55

TOTAL 
RECEITA 

ICMS
2.830.322 2.587.910 -8,56 -242.413 100,00

Fonte: elaboração própria de acordo com dados do CONFAZ/
COTEPE (2020)

As demais atividades desagregadas apresentaram resul-
tados inferiores aos verificados em 2019. Os serviços de 
comunicação com queda de R$ 9.836 (-6,65%) contribuí-
ram com 4,06% do déficit. O valor negativo registrado pela 
COTEPE na rubrica do comércio varejista corresponde 
exatamente ao resultado positivo do comércio atacadista de 
tal forma que os efeitos se anulam. A classificação “Outros 

Continuação da tabela
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ICMS” apresentou uma redução relativa de R$ 84.229 mil 
(-37,30%), contribuindo com 34,75% do total do déficit do 
1º semestre de 2020.

A arrecadação com as atividades relacionadas ao seg-
mento petrolífero resultou em um pequeno superávit (R$ 
1.822 mil ou 0,30%), enquanto o de energia elétrica sucedeu 
em uma redução de R$ 13.130 mil (-3,91%), contribuindo 
com 5,42% do total do resultado negativo do semestre.

A composição da receita de ICMS do estado nos primeiros 
semestres de 2019 e 2020 espelha os resultados observados. 
As atividades de comércio, refletindo sua importância na 
formação do VAB, somavam mais de 38% do total arrecadado 
no 1º semestre de 2020. Entretanto, o comércio varejista, 
devido à redução relativa em sua receita no 1º semestre do 
presente ano, perdeu participação para o comércio atacadista. 
O desempenho dos derivados de petróleo resultou em um 
crescimento de participação no total arrecadado (23,64%) 
em 2020, o que também ocorreu, em menor escala, com o 
consumo e com a produção de energia elétrica (12,46%). 
Também com participação importante, porém com redução 
relativa, o setor secundário contribuiu com 12,92% do total 
em 2020.
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Gráfico 2 – Participação relativa na formação da arrecadação 
de ICMS do Rio Grande do Norte (1º semestre 2019-2020)
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Fonte: elaboração própria de acordo com dados do CONFAZ/
COTEPE (2020)

Efeitos do apoio financeiro aos estados e municípios

A proposta inicial de auxílio aos estados induziu a elaboração 
do Projeto de Lei Complementar no 39, denominado de 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, 
que gerou a Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 
2020, por meio do qual se prestará auxílio financeiro de 
R$ 60 bilhões aos estados e aos municípios destinados ao 
combate aos efeitos da pandemia. Nesse valor estão incluídos 
repasses diretos e a suspensão do pagamento de dívidas dos 
estados e dos municípios com a União, os bancos estatais e 
os organismos internacionais.
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A partilha dos recursos destina R$ 30 bilhões aos estados 
e R$ 20 bilhões aos municípios para uso livre; R$ 10 bilhões 
para ações de saúde – R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 
bilhões para os municípios. Além disso, o Distrito Federal 
receberá uma cota, à parte, de R$ 154,6 milhões.

O rateio por estado será feito em função da arrecadação 
do ICMS, da população, da cota no Fundo de Participação 
dos Estados e da contrapartida paga pela União pelas isenções 
fiscais relativas à exportação. O rateio entre os municípios 
será calculado dividindo os recursos por estado (excluindo o 
DF), usando os mesmos critérios, para então separar o valor 
estadual entre os municípios, de acordo com a população 
de cada um.

Os R$ 7 bilhões destinados aos estados para saúde e 
assistência serão distribuídos de acordo com a população 
de cada um (critério com peso de 60%) e com a taxa de 
incidência da COVID-19 (peso de 40%), apurada no dia 
cinco de cada mês. Os R$ 3 bilhões enviados aos municípios 
para esse mesmo fim serão distribuídos de acordo com o 
tamanho da população.

Os estados e os municípios serão beneficiados com a 
suspensão e a renegociação de dívidas com a União e com 
bancos públicos, além da renegociação de empréstimos 



201

Odair Lopes Garcia

com organismos internacionais, que têm aval da União. Os 
municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do 
pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o 
final do ano.

O auxílio inclui uma contrapartida de estados e de 
municípios representada pela restrição ao reajuste salarial 
do funcionalismo público, à contratação de novos servidores 
e de medidas que elevem as despesas com os servidores 
ativos e inativos, com as exceções legais e a reposição de 
vagas criadas no período de vigência da norma.

Segundo o anexo I da LC nº 173/2020 (BRASIL, 2020c), 
na partilha entre os estados, ao Rio Grande do Norte caberão 
R$ 442.255.990,95 devidos à recomposição das perdas de 
receita. Em julho foi realizado o primeiro depósito, totali-
zando R$ 9,25 bilhões, sendo R$ 1,75 bilhões destinados à 
Saúde Pública e R$ 7,5 bilhões para compensar perdas e de 
uso livre. Ao RN, de acordo com os critérios estabelecidos, 
foram encaminhados R$ 32.370.333,86 e R$ 110.563.997,74, 
respectivamente. 

A análise do resultado parcial das receitas correntes do 
estado pode ser resumida como segue:

•	 Quanto às transferências constitucionais, o objetivo da 
MP nº 938/2020 foi atingido e, no caso do Rio Grande 
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do Norte, verificou-se que as transferências relativas 
ao FPE no 1º semestre foram compensadas totalmente 
no período de março a junho, envolvendo inclusive os 
recursos previsto para o FUNDEB, não causando perdas 
nominais; os resultados do semestre, incluindo as demais 
transferências, os valores positivos do 1º bimestre de 
2020 do FPE e os alcançados pelo IPI-Exp e o IOF-Ouro, 
resultaram em um valor nominal positivo de R$ 37.901 
mil no período.

•	 Auxílio aos estados e municípios propostos na LC nº 
173/2020 (BRASIL, 2020c).

No caso do estado do Rio Grande do Norte, o resultado 
líquido da aplicação dessa lei pode ser visto em função da 
frustação da receita de ICMS, que depende diretamente do 
nível da atividade econômica, e do total das receitas correntes, 
incluindo o IPVA e o ITCD. 

•	 As receitas de ICMS apresentaram uma redução nominal 
relativa de R$ 243.413 mil no 1º semestre de 2020. Assim, 
a transferência de R$ 110.564 mil no início de julho 
corresponde a 45,42% da diferença observada. Portanto, 
para recompor o total ficam faltando R$ 132.849 mil.

•	 Incluindo a arrecadação do IPVA e do ITCD, o resul-
tado nominal global negativo de R$ 257.292 mil e a 
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compensação da LC nº 173/2020, o saldo negativo total 
das receitas próprias atinge R$ 146.728 mil.

Em resumo, a soma dos resultados observados entre as 
receitas próprias e o valor das transferências, segundo os 
resultados obtidos, totalizam R$ 108.827 mil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O choque da crise sanitária atingiu o Brasil e o Rio Grande 
do Norte em uma situação de fragilidade econômica e social 
que se arrasta por cerca de cinco anos. O RN, além de ser 
um estado com uma economia relativamente pequena, com 
baixa taxa de crescimento econômico nos últimos anos, 
enfrenta restrições severas em suas finanças. Sua estrutura 
econômica mostra grande participação dos dispêndios com 
a administração pública e os benefícios sociais, assim como 
das atividades de comércio.

A recomposição do valor total das transferências relativas 
ao Fundo de Participação do Estado, referentes aos meses de 
março a junho de 2020, repôs os valores nominais obtidos em 
2020 nessa rubrica. O auxílio financeiro ao estado, aprovado 
em maio, cuja primeira parcela ocorreu em junho, repôs 
em parte as perdas verificadas com as principais receitas 
correntes e, se mantiver o mesmo valor nas três parcelas 
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faltantes, deverá repor as perdas relativas dos meses de 
março a junho, e talvez compensar parte das perdas dos 
meses seguintes.

As perspectivas para a evolução dessa crise dependem 
de uma gama de variáveis que engloba a progressão da 
pandemia, que está dependendo das medidas adotadas em 
nível local, uma vez que não existe coordenação e articulação 
nacional. Nos âmbitos estaduais e municipais, está ocorrendo 
redução gradativa das restrições em praticamente todos 
os estados, com recuos pontuais quando é observado o 
aumento do número de infectados, mortes e ocupação dos 
leitos dedicados aos pacientes da COVID-19.

No Rio Grande do Norte, esse processo de reabertura das 
atividades econômicas começou recentemente e os resultados 
do aumento dessas atividades ainda não são suficientes para 
observar efeitos sobre as receitas próprias. Entretanto, algum 
resultado positivo pode ser esperado para a arrecadação do 
mês de julho, com o vencimento do prazo concedido para 
o recolhimento dos tributos dos contribuintes do Simples 
Nacional e o aumento de receitas específicas sobre os serviços 
de transporte e consumo de combustíveis devido à expansão 
da frota e ao aumento da utilização de veículos provocado 
pela volta de algumas atividades.
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As maiores incertezas quanto aos níveis de receitas 
correntes dependem em grande parte do desempenho da 
economia nacional e das receitas de IR e IPI, que determinam 
o valor do Fundo de Participação dos Estados. Embora a 
ampliação do prazo da MP nº 938/2020 tenha sido muito 
positiva, o fato do dispêndio mensal ficar estabelecido em 
R$ 2,05 bilhões mensais até novembro representará uma 
redução praticamente à metade da quota que caberá ao Rio 
Grande do Norte, já que na versão inicial o valor mensal era 
de R$ 4 bilhões. Portanto, deverá ocorrer uma compensação 
parcial da perda do FPE.

Outra fonte de incerteza que afetará as receitas correntes 
é a duração e o valor do auxílio aos estados e municípios 
estabelecidos na LC nº 173/2020 (BRASIL, 2020c). Prevista 
para quatro meses, seus efeitos perdurarão até setembro, 
com a última parcela sendo paga no início de outubro. Aqui, 
com maior ênfase, a recuperação do nível de emprego e da 
renda local terá um papel fundamental. Pelo tempo decorrido 
entre sua proposta (MP nº 939/2020) e sua promulgação (LC 
nº 173/2020), a LC possivelmente não será prorrogada, e as 
receitas de ICMS, principalmente, serão determinadas pelo 
nível de consumo local.

O consumo local, por sua vez, depende dos benefícios 
concedidos à parcela mais vulnerável da população, para a 
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qual a última parcela será paga em setembro. Embora esteja 
sendo estudada sua prorrogação, o valor do benefício poderá 
ser reduzido. Resumindo, as maiores fontes de incerteza 
quanto ao futuro das receitas próprias do Estado decorrem 
do valor da complementação das transferências líquidas do 
FPE, da continuidade do auxílio financeiro promovido pela 
LC nº 173/2020 (BRASIL, 2020c) e do auxílio emergencial. 
O mês de setembro concentra a maioria desses eventos e, 
até lá, temos um longo e acidentado caminho pela frente.
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