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APRESENTAÇÃO 

Este relatório contém a síntese dos trabalhos desenvolvidos pela Fundação 

Seade no Estado do Rio Grande do Norte, através da Pesquisa da Atividade 

Econômica Regional (Paer/RN) e da Pesquisa Agropecuária. A Paer foi 

desenvolvida no Estado do Rio Grande do Norte, nas microrregiões de Natal e 

Macaíba, compreendendo, a primeira região, os municípios de Natal,  Extremoz e 

Parnamirim e, a segunda,  Macaíba e São Gonçalo do Amarante. A Pesquisa 

Agropecuária abrangeu todo o território estadual. 

Com base nos dados do Cadastro de Estabelecimentos Empregadores (CEE) 

do Ministério do Trabalho1, a Paer contemplou cerca de 71% da ocupação formal 

do Estado, nos setores industrial e de serviços. Este estudo apresenta, além de 

uma breve análise dos indicadores demográficos e socioeconômicos do Rio 

Grande do Norte, indicadores de emprego formal e de arrecadação de ICMS, bem 

como avalia ação dos principais segmentos de atividade econômica e sua 

distribuição espacial. 

Além disso, esse relatório traz uma caracterização econômica da indústria, 

segundo setores de atividade, porte e outras variáveis, e traça um perfil 

tecnológico das empresas. São destaque neste item as ocupações inexistentes e 

os postos de trabalho que serão extintos. 

As análises do setor agropecuário foram estruturas a partir de tabulações 

especiais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de estimativas 

sobre a demanda da força de trabalho presentes no Sensor Rural Seade, de 

dados do Censo Agropecuário 1995/96 e de material secundário obtido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no Balanço Anual da Gazeta 

Mercantil.    

                                                           
1 - Compreende os endereços de estabelecimentos que mantiveram contato com os programas sociais do 
Ministério do Trabalho (Rais,Caged, CGC e/ou Seguro-Desemprego, prevalecendo a informação mais 
atualizadas da unidade local) de 25/09/1997.  
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS DO ESTADO 

População 

De 1991 a 1996, a população do Rio Grande do Norte cresceu a uma taxa de 

1,2%a.a. inferior às duas décadas anteriores e à taxa de crescimento médio da 

população brasileira, que foi de 1,4% a.a . no mesmo período. 

Em 1996, segundo dados do IBGE, o Estado possuía um total de 152 

municípios,2 sendo que os dez maiores concentravam  50,1% da população total. 

Os municípios de Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e 

Macaíba, localizados na região de influência da capital, concentram 

aproximadamente 44,4% do número de habitantes.   

Tabela 1 
Número de Municípios segundo Faixas de População 

Rio Grande do Norte 
1996 

Faixa de População Número de 
Municípios 

De 0 a 10.000 hab. 93
Mais de 10.000 a 20.000 hab. 37
Mais de 20.000 a 50.000 hab. 16
Mais de 50.000 a 100.000 hab. 4
Mais de 100.000 hab. 2
Total 152
Fonte: Fundação IBGE – Contagem Populacional de 1996. 

 
Tabela 2 

População dos Maiores Municípios do Estado do 
Rio Grande do Norte 

1996 

Municípios População 
Participação 

no Total 
Estadual(%) 

Total do Estado  2.558.660 100,0 
Natal 656.037 25,6 
Mossoró 205.822 8,0 
Parnamirim 86.177 3,4 
Ceará-Mirim 57.983 2,3 
São Gonçalo do Amarante 56.825 2,2 
Caicó 52.019 2,0 
Macaíba 46.655 1,8 
Açu 45.054 1,8 
Currais Novos 40.586 1,6 
João Câmara 34.115 1,3 
Subtotal 1.281.273 50,1 
Fonte: Fundação IBGE – Contagem Populacional de 1996. 

                                                           
2  Em 1997, foram instalados 14 novos municípios elevando o número para 166. 

                                                                                                                   SEADE 6



O Rio Grande do Norte também tem apresentado redução no ritmo das taxas 

de crescimento da população urbana. Em 1991, o grau de urbanização do estado 

era de 69,1%, evoluindo para 72,1%, em 1996. Nos períodos de 1970-80 e 1980-

91, essas taxas foram de 4,2% e 3,7% a.a, respectivamente. 

Dos dez maiores municípios, apenas Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó, e 

Currais Novos possuem um grau de urbanização superior a 80%. Os municípios 

de Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante, apesar de inseridos na área mais 

urbanizada, possuem expressiva população rural. Contudo, as principais 

ocupações nestes locais não estão relacionadas à atividade rural. 

A Economia Potiguar 

Em 1996, segundo dados do Ipea, o Produto Interno Bruto do Estado era de R$ 

6,7 bilhões, correspondendo a 7,6% da Região Nordeste e a apenas  1% do PIB 

nacional, mantendo-se na média do período 1990-96.  

Nesse ano, a indústria respondeu por 50,1% do PIB estadual, o setor de 

serviços por  46,0% e a agropecuária por 5,8% (Tabelas 3 e 4). 

A construção civil é o segmento de maior destaque na indústria, responsável 

por 41,1% do PIB estadual, 15,2% do total nordestino e 4,6% do total nacional. Já 

a indústria geral reduzia sua participação de 11,4% para 7,6%, entre 1990 e 1996. 

A região é a segunda maior produtora de petróleo do país (em terra) e responde 

por 93% do total da produção nacional de sal. 
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Tabela 3 
Estrutura do PIB a Custo de Fatores, segundo Setores de Atividade 

Rio Grande do Norte 
1990-96 

Em porcentagem
Setores de Atividade  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Agropecuária 8,0 7,1 6,6 3,9 6,8 6,6 5,8
Indústria 43,7 43,6 49,7 53,1 54,7 53,4 50,1
    Indústria Geral 11,4 10,7 12,1 11,8 9,0 7,5 7,6
    Construção Civil 30,9 31,6 36,3 39,2 44,4 44,6 41,1
    Serviços Ind. de Util. Pub. 1,5 1,3 1,3 2,1 1,3 1,3 1,4
Serviços 53,0 52,5 50,3 53,2 44,2 42,4 46,0
    Comércio 7,1 5,8 5,2 5,9 5,3 4,7 4,1
    Transportes 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0
    Comunicações 1,0 0,8 1,1 1,4 1,2 1,1 1,4
    Instituições Financeiras 4,7 3,4 7,0 10,6 6,2 2,9 2,4
    Administrações Públicas 24,6 19,4 17,3 18,7 17,8 17,9 18,7
    Aluguéis 6,2 14,1 10,4 6,8 5,9 8,2 11,2
    Outros Serviços 7,2 7,3 7,8 8,5 6,7 6,6 7,1
Subtotal 104,6 103,2 106,6 110,2 105,7 102,4 101,9
Dummy Finaceira -4,6 -3,2 -6,6 -10,2 -5,7 -2,4 -1,9
Pib a Custo de Fatores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: IPEA - Produto Interno Bruto por Unidade da Federação - 1990-96. 

 
Tabela 4 

Participação no Total do Produto Interno Bruto a Custo de Fatores da Região Nordeste, segundo 
Setores de Atividade. 
Rio Grande do Norte 

1990-1996 
Em porcentagem

Setores de Atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Agropecuária 4,5 5,1 4,6 3,2 4,2 4,4 4,1
Indústria 8,4 9,4 9,2 8,8 10,6 12,0 11,0
    Indústria Geral 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
    Construção Civil 12,2 14,7 14,1 12,5 14,9 16,9 15,2
    Serviços Ind. de Util. Pub. 3,8 3,6 3,4 4,4 3,6 4,1 4,1
Serviços 5,3 5,8 5,1 5,0 5,4 5,7 6,0
    Comércio 3,7 3,6 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5
    Transportes 5,1 4,8 4,2 3,7 3,9 3,8 3,9
    Comunicações 5,7 5,6 5,9 6,4 6,9 6,4 6,6
    Instituições Financeiras 2,4 2,5 2,8 3,4 3,7 3,9 3,8
    Administrações Públicas 7,7 8,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
    Aluguéis 7,3 8,4 7,8 7,6 7,5 7,7 7,7
    Outros Serviços 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6
Subtotal 6,1 6,8 6,4 6,2 7,0 7,7 7,4
Dummy Financeira 2,4 2,5 2,8 3,4 3,7 3,9 3,8
Pib a Custo de Fatores 6,6 7,2 7,0 6,7 7,4 7,8 7,6
Fonte: IPEA - Produto Interno Bruto por Unidade da Federação - 1990-96. 

Há uma perspectiva de reversão dessa tendência com os investimentos e 

incentivos governamentais previstos, entre os quais, o Proadi – Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Industrial, o Pró-Gás-Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento das Atividades do Pólo Gás-Sal, além de isenções fiscais de 

ICMs. 
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A expectativa de investimentos para o período  1998-2003 é de US$ 2,6 

bilhões, distribuídos nos setores químico e petroquímico (75,0% do total 

anunciado), serviços públicos (13,4%), serviços gerais (9,9%), transportes e 

armazenagem (1,6%) e alimentos (0,1%). 

Com base na arrecadação do ICMS em 1997, fornecida pela Secretaria do 

Estado da Tributação (SET), verifica-se que os principais gêneros da indústria 

local são, pela ordem, extração mineral, têxtil, bebidas e alimentos (Tabela 5).  

No setor de serviços, os destaques são os segmentos de administração pública 

e de aluguéis, com 18,7% e 11,2% do PIB estadual, respectivamente. Do ponto de 

vista da arrecadação do ICMS, o comércio varejista é a principal atividade, 

seguindo pelos serviços públicos federais e estaduais e o comércio atacadista. 

O segmento outros serviços3 , com participação de 7,1% do total, destaca-se 

por englobar as atividades turísticas que, hoje, segundo avaliação da Secretaria 

de Estado do Turismo, respondem pela geração de 26,5 mil empregos diretos e 78 

mil indiretos, movimentando a cifra de R$ 250 milhões anuais. 

Para o setor agropecuário, os dados apresentados pelo IPEA revelam uma 

retração da atividade, no período 1990-96, mas com uma tendência à recuperação 

após 1993. A fruticultura é o segmento que mais tem se destacado, gerando 

impactos importantes para o desenvolvimento de algumas cidades e regiões, 

como o Vale do Açu, onde empresas vêm conseguindo bons resultados em 

termos de padronização e qualidade dos produtos e conquistando o mercado 

internacional, com expressiva participação nas exportações totais. 

                                                           
3  Dentro da classificação adotada pelo Ipea, incluem-se os serviços de alojamento e alimentação, serviços de 
reparação, excluindo equipamentos industriais, serviços prestados às famílias e serviços prestados às 
empresas 
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Tabela 5 
Arrecadação de ICMS, segundo Setores de Atividade 

Rio Grande do Norte 
1995-97 

Arrecadação do ICMS (R$ - Valores 
correntes) Participação (%) Setores de Atividades 

1995 1996 1997 1995 1996 1997 
Total 297.048.495 379.081.050 460.054.244 100,00 100,0 100,0
61 Comércio Varejista 87.483.648 104.454.321 118.523.021 29,45 27,55 25,76
59 Serv. Pub Federais e Estaduais 24.672.959 53.044.248 81.331.626 8,31 13,99 17,68
60 Comércio Atacadista 82.581.333 96.140.525 97.346.243 27,80 25,36 21,16
00 Extr.Tratamento Minerais 29.439.067 38.372.978 72.254.341 9,91 10,12 15,71
24 Indústria Têxtil 10.271.438 16.615.800 23.181.575 3,46 4,38 5,04
27 Indústria de Bebidas 13.536.591 20.034.091 17.739.548 4,56 5,28 3,86
26 Ind. de Produtos Alimentares 20.116.122 19.547.029 15.796.899 6,77 5,16 3,43
25 Ind. de Vest. Calçados e Tecidos 7.262.548 4.097.519 5.546.227 2,44 1,08 1,21
67 Serviços Diversos 5.001.318 5.053.352 5.573.901 1,68 1,33 1,21
10 Ind. Prod. Minerais Não Metálicos 4.683.084 4.478.850 4.099.403 1,58 1,18 0,89
20 Indústria Química 2.265.532 5.657.891 3.350.324 0,76 1,49 0,73
32 Indústria de Construção Civil 734.285 846.459 2.380.269 0,25 0,22 0,52
40 Agr. Pec. Pesca Silvic. e Ext. Veg. 1.607.834 1.388.233 1.604.484 0,54 0,37 0,35
30 Indústrias Diversas 1.446.030 1.492.211 1.472.550 0,49 0,39 0,32
22 Ind. de Perf. Sabões e Velas 691.998 781.907 820.096 0,23 0,21 0,18
56 Serviços de Diversões 695.760 676.675 767.567 0,23 0,18 0,17
68 Cooperativas 727.895 942.517 568.739 0,25 0,25 0,12
16 Indústria de Mobiliário 247.430 586.018 519.759 0,08 0,15 0,11
64 Serv. de Consignac. Rep. Locação 449.387 399.576 507.231 0,15 0,11 0,11
23 Ind. de Prod. de Mater. Plásticas 510.348 409.432 490.614 0,17 0,11 0,11
11 Indústria Metalúrgica 356.885 461.573 378.673 0,12 0,12 0,08
53 Serv. de Prep Manut. e Conserv. 193.670 224.194 332.861 0,07 0,06 0,07
21 Ind. de Produtos Farmacêuticos 326.233 359.802 235.736 0,11 0,09 0,05
18 Indústria de Borracha 66.757 238.173 225.094 0,02 0,06 0,05
19 Ind. de Cour. e Peles e Prod. Sim 359.536 336.870 221.226 0,12 0,09 0,05
15 Indústria da Madeira 116.723 132.609 147.754 0,04 0,03 0,03
13 Ind. de Mat. Elet. e de Comunic. 32.357 504.846 133.167 0,01 0,13 0,03
14 Rep. Cald. Maq. e Motor Marítimo 100.017 87.800 110.298 0,03 0,02 0,02
17 Indústria do Papel e Papelão 50.364 47.425 56.122 0,02 0,01 0,01
54 Serviços Pessoais 32.996 318.438 44.183 0,01 0,08 0,01
58 Serviços de Armazenagens 20.146 44.871 41.272 0,01 0,01 0,01
12 Indústria Mecânica 18.856 29.541 30.149 0,01 0,01 0,01
29 Indústria Editorial e Gráfica 10.727 7.470 8.749 0,00 0,00 0,00
28 Indústria do Fumo 4.566 1.465 926 0,00 0,00 0,00
57 Serv. de Cons. de Móveis e Imóv. 1.238 232 633 0,00 0,00 0,00
62 Servic. de Agente Intermediario 2.039 112 179 0,00 0,00 0,00
99 Outros 930.778 1.265.997 4.212.805 0,31 0,33 0,92
Fonte: Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte . 

Examinando os dados da Rais 1997 para a indústria, verifica-se uma elevada 

concentração do número de estabelecimentos e do emprego desta atividade em 

poucos municípios do Estado. 

A mesorregião litoral responde por 68,5% do total do emprego industrial e 

58,3% do total de estabelecimentos, com o município de Natal responsável por 

28,4% do emprego e por 43,5% dos estabelecimentos. Também têm significativa 
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importância os municípios de São Gonçalo do  Amarante (com 11,4% do pessoal 

ocupado e 3,5% dos estabelecimentos) e Parnamirim (com 10,3% e 5,5%). 

São importantes empregadores os segmentos industriais de fabricação de 

produtos têxteis (com 33,3% do total), fabricação de produtos alimentares (24,1%), 

fabricação de coque e refino de petróleo (10,6%) e confecção de artigos do 

vestuário ( 9,3%). 

O Oeste Potiguar é a segunda maior região do ponto de vista da geração de 

emprego industrial, com 19,1% do total de pessoas ocupadas nessa atividade e 

24,3% dos estabelecimentos – concentrados quase que exclusivamente no 

município de Mossoró (com 13,7% e 15,8% desses totais, respectivamente), 

seguida pela mesorregião Central, com 10,2% do emprego e 14,9% dos 

estabelecimentos, destacando-se o município de Caicó, com 4,7% dos 

estabelecimentos, mas responsável por apenas 1,9% dos empregados. Já o 

Agreste Potiguar é pouco representativo tanto em número estabelecimentos 

quanto em pessoal ocupado no setor industrial. 

Tabela 6 
Distribuição dos Estabelecimentos Industriais e do Pessoal Ocupado, segundo as Mesorregiões 

Rio Grande do Norte 
1997 

Mesorregiões Estabelecimentos PO 
Total                          100,0      100,0 
Oeste 24,3 19,1 
    Mossoró 15,8 13,7 
Central 14,9 10,2 
    Caicó 4,7 1,9 
Agreste 2,5 2,3 
Litoral 58,3 68,5 
    Natal 43,5 28,4 
    Parnamirim 5,5 10,3 
    São Gonçalo do Amarante 3,5 11,4 
Fonte: Ministério do Trabalho - Rais – 1997. 

Quanto ao setor de serviços, os dados da Rais, que registram a ocupação 

formal, indicam expressiva concentração de estabelecimentos e trabalhadores na 

mesorregião do Litoral. Do total dos segmentos considerados4 , 73,9% dos 

estabelecimentos e 82,3% do emprego estão nessa região, sendo Natal e seus 

                                                           
4 Incluem-se nos serviços prestados às empresas, serviços técnicos prestados às empresas, 
comunicação, turismo ( alojamento, agenciamento e alimentação) turismo ( cultura e lazer), 
transportes e similares, saúde e serviços sociais e infra-estrutura. 
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municípios limítrofes responsáveis por aproximadamente 80% do total estadual do 

pessoal ocupado neste setor. 

A segunda região em importância  é a Mesorregião Oeste, que concentra cerca 

de 15,3% dos estabelecimentos e 10,6% dos trabalhadores.  

Ao se examinar a distribuição setorial do emprego e dos estabelecimentos das 

atividades de serviços (Tabela 8), verifica-se que a estrutura das Mesorregiões 

Oeste e Litoral são mais homogêneas, com menor importância dos segmentos de 

comunicação e turismo (ramos de cultura e lazer), ao passo que na Mesorregião 

Central concentram-se os segmentos de transporte e similares, serviços de saúde 

e sociais e de infra-estrutura. 

Tabela 7 
Distribuição dos Estabelecimentos e do Pessoal Ocupado do Setor Serviços por Seções, segundo 

Mesorregiões 
Rio Grande do Norte 

1997 
Em porcentagem 

Mesorregiões Total Oeste Central Agreste Litoral 
Total  Estab. 100 15,3 7,5 3,2 73,9 

 PO 100 10,6 3,6 3,5 82,3 
Seção I Estab. 100 13,1 8 4,8 74,1 

 PO 100 10,4 1,4 16,5 71,7 
Seção II Estab. 100 12,3 5,1 1,8 80,8 

 PO 100 5,5 5,3 0,6 88,6 
Seção III Estab. 100 13,5 10,8 2,7 73 

 PO 100 9,5 8,9 1,6 80 
Seção IV Estab. 100 6,7 2,4 0,5 90,4 

 PO 100 7 1,7 0,1 91,2 
Seção V Estab. 100 8,8 4,8 3,4 83 

 PO 100 7,4 1,4 0,5 90,7 
Seção VI Estab. 100 22,2 8,3 0,7 68,9 

 PO 100 12 2,6 0,3 85,2 
Seção VII Estab. 100 16,1 9,3 1,9 72,7 

 PO 100 13,1 7,2 0,3 79,5 
Seção VIII Estab. 100 37 18,8 14,8 29,4 

 PO 100 13,5 4,6 1,9 80,1 
Fonte: Ministério do Trabalho - Rais – 1997. 
Nota: Seção I - Serviços Prestados às Empresas 
Seção II - Serviços Técnicos Prestados às Empresas 
Seção III - Serviços de Comunicação 
Seção IV - Serviços de Turismo (Alojamento, Agenciamento e Alimentação) 
Seção V - Serviços de Turismo (Cultura e Lazer) 
Seção VI - Serviços de Transportes e Similares 
Seção VII - Serviços de Saúde e Serviços Sociais 
Seção VIII - Serviços de Infra-Estrutura 
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Tabela 8 
Distribuição dos Estabelecimentos e do Pessoal Ocupado do Setor Serviços, segundo 

Mesorregiões 
Rio Grande do Norte 

1997 
Em porcentagem 

Mesorregiões  Total Oeste Central Agreste Litoral 
Total Seções Estab. 100 100 100 100 100 

 PO 100 100 100 100 100 
Seção I Estab. 15,5 13,3 16,5 22,7 15,5 

 PO 18,4 18,1 7,2 87 16 
Seção II Estab. 9,9 7,9 6,7 5,5 10,8 

 PO 7,1 3,7 10,4 1,3 7,6 
Seção III Estab. 3,3 2,9 4,7 2,7 3,2 

 PO 2,4 2,2 6 1,1 2,4 
Seção IV Estab. 27,3 11,9 8,7 4,5 33,4 

 PO 16,2 10,7 7,8 0,4 18 
Seção V Estab. 4,3 2,5 2,8 4,5 4,9 

 PO 2,2 1,5 0,9 0,3 2,4 
Seção VI Estab. 13,6 19,7 15 2,7 12,7 

 PO 23,7 26,7 17,4 1,8 24,5 
Seção VII Estab. 15,6 16,4 19,3 9,1 15,3 

 PO 17,3 21,3 34,5 1,4 16,7 
Seção VIII Estab. 10,5 25,4 26,4 48,2 4,2 

 PO 12,6 15,9 16 6,7 12,3 
Fonte: Ministério do Trabalho - RAIS – 1997. 

Perfil Educacional  

A taxa de analfabetismo da população de 15 a 24 anos (24%) e a do segmento 

de 15 anos e mais (36,3%) em 1991, no Rio Grande do Norte, encontravam-se no 

mesmo patamar das apresentadas pela Região Nordeste, enquanto aquela 

referente à população de 11 a 14 anos (28,7%) estava 5 pontos abaixo. No 

entanto, ao compará-las com as taxas nacionais (12,1%, 20,1% e 16,1%, 

respectivamente), verifica-se significativa diferença. 

Em 1995, apesar da queda registrada, as taxas de analfabetismo da população 

de 15 a 24 anos e de 15 anos e mais ainda eram muito altas, representando 

quase o dobro das observadas para o Brasil. 
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Tabela 9 
População Total, População Não Alfabetizada e Taxa de Analfabetismo, segundo Faixa Etária 

Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte 
1991-1995 

1991 1995 
População População Faixa Etária 

Total Não 
Alfabetizada

Taxa 
de 

Analfabetismo (%) Total Não 
Alfabetizada 

Taxa 
de 

Analfabetismo (%)

Brasil   
11 a 14 Anos 13.440.733 2.160.720 16,08 ... ... ...
15 a 24 Anos 28.582.350 3.462.283 12,11 28.784.131 2.058.227 7,15
15 Anos e Mais 95.837.043 19.233.239 20,07 103.326.410 16.087.456 15,57
Região Nordeste   
11 a 14 Anos 4.393.529 1.495.618 34,04 ... ... ...
15 a 24 Anos 8.570.182 2.228.505 26,00 8.866.872 1.511.874 17,05
15 Anos e Mais 25.751.993 9.694.517 37,65 28.556.719 8.708.249 30,49
Rio Grande do Norte   
11 a 14 Anos 230.007 65.899 28,65 ... ... ...
15 a 24 Anos 485.155 116.557 24,02 496.804 76.082 15,31
15 Anos e Mais 1.513.916 549.851 36,32 1.678.342 495.807 29,54
Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep; Fundação  Seade. 

Em 1991, as taxas de escolarização do Estado foram de  42,7%, 85% e 13,3% 

na pré-escola, no ensino fundamental e no médio, respectivamente. 

Tabela 10 
Taxas Líquidas de Escolarização da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Fundamental e Médio 

Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte 
1991 

Em porcentagem 
Regiões Pré-Escolar Fundamental Médio 
Brasil 34,74 86,11 17,69 
Região Nordeste 37,60 72,46    9,41 
Rio Grande do Norte 42,66 84,97 13,32 
Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - Inep; Fundação  Seade. 

Em 1998, foram registradas 93.542 matrículas na pré-escola/ classe de 

alfabetização, 650.711 no ensino fundamental  e 103.259 no ensino médio. 

A rede federal participava com apenas 0,1% no ensino fundamental e com 3,6% 

no ensino médio. A rede estadual mantinha 7,5% dos alunos da pré-escola/classe 

de alfabetização, 44,4% do ensino fundamental e 69,6% do ensino médio, 

enquanto a rede municipal responsabilizava-se por 61,5%, 45,1% e 9,1% das 

matrículas nos respectivos níveis de ensino. 
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Já a rede particular participava com 31% das matrículas da pré-escola/classe 

de alfabetização, taxa semelhante à da Região Nordeste e 6 pontos acima da 

nacional -, com 10,4 % do ensino fundamental e com 17,7% do ensino médio. 

Tabela 11 
Matrículas na Pré-Escola/Classe de Alfabetização e nos Ensinos Fundamental e Médio, segundo 

Dependência Administrativa 
Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte 

1998 
Pré-Escola/Classe 
de Alfabetização 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio Total 

Dependência 
Administrativa Números 

Absolutos % Números 
Absolutos % Número 

Absoluto % Números 
Absolutos % 

Brasil 4.917.408 100,00 35.792.554 100,00 6.968.531 100,00 47.678.493 100,00
Federal 2.585 0,05 29.181 0,08 122.927 1,76 154.693 0,32
Estadual 461.663 9,39 17.266.355 48,24 5.301.475 76,08 23.029.493
Municipal 3.209.918 65,28 15.113.669 42,23 317.488 4,56 18.641.075
Particular 1.243.242 25,28 3.383.349 9,45 1.226.641 17,60 5.853.232 12,28
Região Nordeste 1.724.851 100,00 12.210.131 100,00 1.515.169 100,00 15.450.151 100,00
Federal 425 0,02 5.331 0,04 38.578 2,55 44.334 0,29
Estadual 131.369 7,62 4.176.746 34,21 992.785 65,52 5.300.900 34,31
Municipal 1.071.848 62,14 6.931.223 56,77 186.640 12,32 8.189.711 53,01
Particular 521.209 30,22 1.096.831 8,98 297.166 19,61 1.915.206 12,40
Rio Grande do Norte 93.542 100,00 650.711 100,00 103.259 100,00 847.512 100,00
Federal 0 0,00 417 0,06 3.696 3,58 4.113 0,49
Estadual 6.967 7,45 288.855 44,39 71.861 69,59 367.683 43,38
Municipal 57.562 61,54 293.589 45,12 9.443 9,14 360.594 42,55
Particular 29.013 31,02 67.850 10,43 18.259 17,68 115.122 13,58
Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep;  
Fundação  Seade. 

Ao comparar a variação das matrículas entre 1991 e 1998, verifica-se que os 

decréscimos de 9,7%, 28,7% e 5,8% nas matrículas da pré-escola/classe de 

alfabetização, registrados, respectivamente, no Estado, na Região Nordeste e no 

Brasil, devem-se, provavelmente, à mudança ocorrida no financiamento da 

educação introduzida pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério-Fundef, que, ao vincular 

constitucionalmente recursos ao ensino fundamental, deslocou para esse nível de 

ensino os recursos anteriormente destinados à pré-escola/classe de alfabetização. 

Os aumentos de 23% das matrículas do ensino fundamental, entre 1991 e 

1998, e de 75% dos concluintes, entre 1990 e 1997, mostraram-se insuficientes 

para atender à demanda desse nível de ensino, uma vez que o Estado 
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apresentou, em 1991, alta taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos e 

baixa taxa de escolarização nesse nível de ensino, indicando a existência de 

graves problemas de acesso e permanência de crianças e adolescentes no ensino 

fundamental, dificultando, conseqüentemente, o acesso ao ensino médio. 

Da mesma forma, o crescimento de 50% nas matrículas do ensino médio – 

inferior em 32,7% ao verificado na Região Nordeste e em 35,6% no Brasil - e o 

aumento de 50% nos concluintes desse nível de ensino - 26,7% e 52% a menos 

que o ocorrido na Região Nordeste e o Brasil, respectivamente - vêm confirmar a 

ocorrência de problemas no fluxo escolar do ensino fundamental, capazes de 

causar impacto no acesso dos jovens a esse nível de ensino. 

Esses indicadores, que visualizam a persistência de gravíssimos problemas no 

acesso e permanência de crianças e jovens em todos os níveis de ensino, 

apontam para a necessidade de extensão dos ensinos fundamental e médio, 

aliadas à educação de jovens e adultos, como estratégia de combate ao 

analfabetismo dos jovens e de incorporação desse segmento populacional ao 

sistema de ensino, paralelamente à oferta de educação profissional para 

incorporação dos mesmos ao mercado de trabalho. 

Tabela 12 
Matrículas na Pré-Escola/Classe de Alfabetização e nos Ensinos Fundamental e Médio e Variação 

Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte 
1991-1998 

Pré-Escola/Classe Alfabetização Ensino Fundamental Ensino Médio 
Regiões 

1991 1998 Variação 
(%) 1991 1998 Variação 

(%) 1991 1998 Variação
(%) 

Brasil 5.218.177 4.917.408 -5,76 29.051.409 35.792.554 23,20 3.762.348 6.968.531 85,22
Região Nordeste 2.417.359 1.724.851 -28,65 8.556.531 12.210.131 42,70 831.034 1.515.169 82,32
Rio Grande do Norte 103.628 93.542 -9,73 529.271 650.711 22,94 69.012 103.259 49,62
Fonte: Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep;  
Fundação  Seade. 
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Tabela 13 
Concluintes nos Ensinos Fundamental e Médio e Variação 

Brasil, Região Nordeste e Rio Grande do Norte 
1990-1997 

Ensino Fundamental Ensino Médio 
Regiões 

1990 1997 Variação 
(%) 1990 1997 Variação 

(%) 
Brasil 1.062.707 2.151.835 102,49 658.725 1.330.150 101,93
Região Nordeste 238.991 466.801 95,32 158.581 280.235 76,71
Rio Grande do Norte 17.270 30.226 75,02 13.083 19.622 49,98
Fonte: Ministério da Educação - MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  
Educacionais - Inep; Fundação  Seade. 

A INDÚSTRIA DE NATAL 

A categoria de bens de consumo não duráveis5  responde pela mais expressiva 

participação industrial relativa na estrutura produtiva de Natal, em termos de 

unidades locais(72,3%) e de pessoal ocupado(88,5%). Somente os segmentos 

têxtil e de vestuário empregam 63,1% da mão-de-obra total e respondem por 

34,6% das unidades locais. O segmento de alimentos e bebidas destaca-se pela 

maior participação relativa de unidades locais (23,8%), com uma participação 

significativa do pessoal ocupado (11,9%), seguido pelas indústrias de edição e 

impressão  e outras indústrias.  

A segunda maior participação refere-se à categoria dos bens intermediários, 

com 22,8% das unidades industriais e 8,3% do pessoal ocupado. A principal 

indústria é a de minerais não-metálicos, que representa 12,9% das unidades 

locais e 5,4% dos trabalhadores ocupados. (Tabelas 14 e 15) 

                                                           
5 Para um detalhamento destas categorias de uso da indústria, consultar o Anexo 1, que se encontra ao final 
deste documento. A referência geral para essa classificação é a agregação em cada categoria de divisões da 
indústria(com base na CNAE do IBGE) e um dos textos básicos para esta discussão é o de Barjas Negri : 
”Concentração e Desconcentração Industrial em São Paulo(1980-1990)”, tese de doutoramento junto ao 
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas(1994). 
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Tabela 14 
Distribuição das Unidades Locais e Pessoal Ocupado na Indústria, por Categorias de Uso 

Região de Natal 
1998 

Unidades 
Locais 

Pessoal 
Ocupado Categorias de Uso 

Nos .Abs. % Nos. Abs. % 
TOTAL 101 100,0 14.422 100,0 
Bens de Consumo não Duráveis 73 72,3 12.770 88,5 
Bens Intermediários 23 22,8 1.198 8,3 
Bens de Consumo Duráveis 5 4,9 454 3,1 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

 
Tabela 15 

Distribuição das Unidades Locais e do Pessoal Ocupado, na Indústria, segundo segmentos 
Natal 
1998 

Unidades Locais Pessoal Ocupado Segmentos 
Nos. Abs. % Nos. Abs. % 

Total 101 100,0 144,22 100,0 
Alimentação e Bebidas 24 23,8 1.717 11,9 
Têxteis 15 14,8 6.938 48,1 
Vestuário 20 19,80 2.163 15,0 
Edição e Impressão 6 5,9 625 4,3 
Minerais Não Metálicos 13 12,9 775 5,4 
Outras 23 22,8 2.204 15,3 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Do total de empregados na indústria da região, 75,4% encontram-se nas 

unidades com mais de 100 pessoas ocupadas, 20,1% naquelas com 30 a 99 

pessoas e apenas 4,5% nas unidades de pequeno porte.  

Nos segmentos de minerais não metálicos, 95,6% do pessoal está ocupado em 

unidades locais de médio porte. Chama a atenção a alta concentração de pessoas 

ocupadas em grandes unidades locais na indústria têxtil. (Tabela 16)   
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Tabela 16 
Distribuição do Pessoal Ocupado na Indústria por Faixa de Pessoal Ocupado, segundo segmentos 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem 

Segmentos Até 29 
PO 

30 a 99 
PO 

100 e Mais 
 PO Total 

Total 4,5 20,1 75,4 100,0 
Alimentação e Bebidas 15,0 34,8 50,3 100,0 
Têxteis 0,3 3,7 95,9 100,0 
Vestuário 4,8 32,1 63,1 100,0 
Edição e impressão 11,7 8,8 79,5 100,0 
Minerais não metálicos 4,4 95,6 -- 100,0 
Outros 7,2 25,3 67,5 100,0 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Os segmentos têxtil e de alimentos e bebidas instalaram-se na região, 

principalmente nas e as indústrias do vestuário foram implantadas nos anos 70 e 

90. A exceção está no setor de edição e impressão, que teve grande parte do seu 

parque produtivo instalado no período anterior a 1969.(Tabela 17) 

Tabela 17 
Distribuição das Unidades Locais por Período de Implantação, segundo Segmentos 

Região de Natal 
1998 

                              Em porcentagem

Segmentos Até 1969 1970/79 1980/89 1990 e mais Total 
Total 10,9 25,1 32,3 31,7 100,0
Alimentação e Bebidas 8,0 5,4 40,2 46,5 100,0
Têxteis  0,8 21,7 43,8 33,7 100,0
Vestuário 18,3 34,9 15,2 31,7 100,0
Edição e impressão 79,5 7,8 -- 12,6 100,0
Minerais não metálicos 27,3 8,0 20,8 43,9 100,0
Outros 10,5 52,4 22,1 15,1 100,0
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

As unidades locais demonstram uma alta conexão com o mercado local e o 

regional do Estado do Rio Grande do Norte e significativa integração com o 

mercado nacional. Já no mercado externo, os produtos da indústria potiguar 

apresentam menor penetração. 

Os segmentos têxtil e de vestuário são os que apresentam maior potencial para 

exportação, direcionando 46,8% e 21,5%, respectivamente, da produção para 

outros países (Mercosul ou outros blocos comerciais).   
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As atividades com os maiores percentuais de terceirização são: manutenção e 

consertos de computadores (83,1% das ULs e 78,2% do pessoal ocupado; 

assessoria jurídica (76,0% das ULs e 86,0% do pessoal ocupado); e 

desenvolvimento de programas e sistemas de informática (52,5% das ULs e 

42,3% pessoal ocupado). 

Seguem em termos de intensidade de terceirização, as atividades de  auditoria 

contábil/fiscal (48% das ULs e 52,5% do pessoal ocupado), serviços de 

contabilidade (46,0% das ULs e 15,1% do pessoal ocupado) e serviços de 

transporte de mercadorias (48,0% das ULs e 56,6% do pessoal ocupado). Os 

processos de terceirização da produção acontecem em 36,6% das ULs que 

demandam serviços de manufatura de partes e componentes (responsáveis por 

21,8% do pessoal ocupado) e em 35,8 % das ULs que subcontratam os serviços 

de manutenção de máquinas e equipamentos de produção (responsáveis por 

20,7% do pessoal ocupado).  
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Tabela 18 
Proporção de Unidades com Atividades Terceirizadas e do Pessoal Ocupado,  

segundo Tipos de Atividade Terceirizada 
Região de Natal  

1998 
Em porcentagem 

 Tipos de Atividade ULs PO 
   Assessoria Jurídica                                       76,0 86,0 
   Assessoria em Gestão Empresarial                          18,0 17,9 
   Auditoria Contábil/Fiscal                                 48,0 52,5 
   Serviços de Cobrança                                      21,0 13,2 
   Serviços de Contabilidade                                 46,0 15,1 
   Transporte de Funcionários                                16,0 54,1 
   Serviços de Ambulatório para Funcionários                    11,0 9,8 
   Serviços de Alimentação/Restaurante para Funcionários            28,0 64,3 
   Serviços de Limpeza/Conservação Predial                      17,0 32,3 
   Serviços de Portaria, Vigilância e Segurança                   24,0 32,2 
   Serviços de Transportes de Mercadoria                        48,0 56,6 
   Seleção, Agência e Locação de Mão-de-Obra                       4,0 7,5 
   Serviços de Treinamento de Recursos Humanos                      21,0 20,4 
   Desenvolvimento de Programas/Sist. De Informática  52,5 42,3 
Processamento de Dados  23,7 15,8 
   Manutenção e Consertos de Computadores                    83,2 78,2 
   Desenvolvimento/Gerenciamento de Projetos de Engenharia     21,0 11,6 
   Desenvolvimento de Produto                                15,0 7,5 
   Ensaios de Material/Produção (Análise de Qualidade)                19,0 10,6 
   Manufatura de Partes e Componentes                        36,6 21,8 
   Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Produção            35,8 20,7 
   Movimentação Interna de Cargas                            14,0 12,4 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade 
Econômica Regional – Paer 1998. 

Um dos indicadores expressivos para analisar a caracterização tecnológica 

refere-se à utilização de computadores. A difusão destes equipamentos é alta, 

uma vez que 92,1% das ULs utilizam computadores. Entretanto, o uso destes 

computadores por pessoas ocupadas é baixo, correspondendo, em termos 

absolutos, a 14,8 pessoas por microcomputador. Verifica-se que, quanto maior o 

porte da UL, mais intensiva é a utilização de computadores.  

A automação industrial é utilizada por 33,7% das ULs produtivas em Natal, que 

ocupam 8.602 trabalhadores. Nestas empresas, os principais equipamentos 

utilizados nos processos produtivos são as máquinas-ferramentas convencionais 

 (72,7%) e as máquinas-ferramentas computadorizadas (57,6%). Por sua vez, 

os computadores de processo são adotados por 54,4% das ULs.  
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As principais indústrias usuárias de automação são a divisão têxtil (41,8%), 

responsável pela ocupação de 4.552 pessoas, e alimentos e bebidas (41,7%), que 

empregam cerca de 1.040 funcionários.  

Entre 1996 e 1998, 62,2% das ULs aumentaram a escala de produção, 63,9% 

ampliaram o número de produtos e 52,0% informatizaram os processos 

produtivos. Das unidades que implementaram estas estratégias, 65,2% dos 

trabalhadores eram ocupados em unidades que ampliaram  o número de produtos, 

60,9% nas que aumentaram a escala de produção e 34,8% nas unidades que 

informatizaram os processos produtivos. 

A intenção de realizar novos investimentos é evidenciada em 62% das unidades 

industriais de Natal.  A maior concentração de pessoas ocupadas em unidades 

com intenção de investir está na indústria têxtil, que agrega 76% dos 

trabalhadores do setor, seguida do segmento de vestuário (72%), alimentação e 

bebida (52%) e edição e impressão (52%). 

A grande maioria das empresas indica a aquisição de bens de capital como 

prioridade de investimento, seguida pela aquisição de equipamentos de 

informática e de telecomunicações. 

Outros investimentos previstos são a implantação de novas formas 

organizacionais da produção (43% das unidades), a contratação de serviços 

tecnológicos (37%) e a ampliação do espaço físico (33%).  

Somente 18% das unidades (que concentram, por sua vez, apenas 10% do 

pessoal ocupado na indústria) têm intenção de ampliar sua capacidade produtiva 

através da aquisição de marcas e patentes 
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Tabela 19 
Proporção das Unidades e do  Pessoal Ocupado nas Unidades que Pretendem Realizar 

Investimentos no Mesmo Setor e Região, nos Próximos Três Anos, segundo Segmentos de 
Atividades e Tipos de Investimento 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem

Segmentos de Atividade e Tipos de Investimentos Unidades Locais Pessoal Ocupado 

Total do Setor Industrial                                             62,0 68,4
Ampliação do Espaço Físico 33,0 33,9
Abertura de Novas Plantas 30,0 35,6
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 46,0 49,8
Aquisição Outras Máq. e Equip. 50,0 45,3
Aquisição Marcas e Patentes 18,0 9,8
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 43,0 31,4
Contratação de Serviços Tecnológicos 37,0 46,7
Alimentação e Bebida                                         60,0 52,2
Ampliação do Espaço Físico 29,2 18,4
Abertura de Novas Plantas 33,3 24,3
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 45,8 32,1
Aquisição Outras Máq. e Equip. 37,5 23,7
Aquisição Marcas e Patentes 16,7 13,7
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 41,7 28,4
Contratação de Serviços Tecnológicos 33,3 22,1
Têxtil 53,9 75,5
Ampliação do Espaço Físico 28,6 42,1
Abertura de Novas Plantas 21,4 42,5
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 35,7 57,8
Aquisição Outras Máq. e Equip. 42,9 45,6
Aquisição Marcas e Patentes 0,0 0,0
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 21,4 17,9
Contratação de Serviços Tecnológicos 21,4 56,0
Vestuário 68,4 71,5
Ampliação do Espaço Físico 45,0 42,6
Abertura de Novas Plantas 45,0 57,2
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 60,0 65,2
Aquisição Outras Máq. e Equip. 65,0 69,8
Aquisição Marcas e Patentes 35,0 32,4
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 60,0 68,2
Contratação de Serviços Tecnológicos 50,0 60,4
Edição e Impressão 83,3 52,0
Ampliação do Espaço Físico 16,7 X
Abertura de Novas Plantas 0,0 0,0
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 83,3 52,0
Aquisição Outras Máq. e Equip. 83,3 52,0
Aquisição Marcas e Patentes 33,3 X
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 50,0 39,5
Contratação de Serviços Tecnológicos 66,7 48,3
Minerais Não-Metálicos 38,5 31,9
Ampliação do Espaço Físico 30,8 23,7
Abertura de Novas Plantas 30,8 23,7
Aquisição Máq./Equip. Informát. e de Telecom. 23,1 15,7
Aquisição Outras Máq. e Equip. 30,8 23,7
Aquisição Marcas e Patentes 15,4 X
Implantação Novas Formas  Org. da Produção 30,8 26,8
Contratação de Serviços Tecnológicos 23,1 18,7
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional - Paer. 
Nota: Proporção sobre o total de unidades. 
X: Sigilo Estatístico. 
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Quanto aos novos investimentos, as unidades destacaram a ampliação da 

capacidade produtiva e a melhoria da qualidade do produto. Para menos de 50% 

das unidades industriais da região, investimentos em inovação tecnológica ficaram 

em segundo plano.  

Tabela 20 
Proporção das Unidades e do Pessoal Ocupado nas Unidades que Pretendem Realizar 

Investimentos no Mesmo Setor e Região, nos Próximos Três Anos, segundo Segmentos de 
Atividade e Objetivos de Investimento 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem 

Segmentos de Atividade e Objetivos de 
Investimento Unidades Locais Pessoal Ocupado 

Total do Setor Industrial  
Ampliação da Capaciadade da Produção 55,4 51,7 
Melhoria da Qualidade do Produto 54,5 51,3 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 44,6 42,0 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 43,6 47,8 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 54,5 52,1 
Alimentação e Bebida  
Ampliação da Capaciadade da Produção 50,0 33,7 
Melhoria da Qualidade do Produto 50,0 33,7 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 41,7 28,1 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 33,3 23,0 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 50,0 33,7 
Têxtil  
Ampliação da Capaciadade da Produção 40,0 54,1 
Melhoria da Qualidade do Produto 40,0 54,1 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 26,7 41,2 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 33,3 54,1 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 40,0 55,5 
Vestuário  
Ampliação da Capaciadade da Produção 65,0 69,8 
Melhoria da Qualidade do Produto 65,0 69,8 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 55,0 63,6 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 55,0 65,0 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 60,0 68,2 
Edição e Impressão  
Ampliação da Capaciadade da Produção 83,3 52,0 
Melhoria da Qualidade do Produto 83,3 52,0 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 66,7 47,8 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 66,7 48,3 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 83,3 52,0 
Minerais Não-Metálicos  
Ampliação da Capaciadade da Produção 38,5 31,9 
Melhoria da Qualidade do Produto 38,5 31,9 
Lançamento de Novos Produtos ou Serviços 23,1 18,7 
Aperfeiçoamento Gerencial ou Organiz. 30,8 23,9 
Melhoria da Eficiência (Produtividade) 38,5 31,9 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional - Paer. 
Nota: Proporção sobre o total de unidades. 
X: Sigilo Estatístico. 

A pesquisa aponta mudança no perfil da mão-de-obra da indústria de Natal, 

uma vez que, das empresas que possuem intenções de investimento, 68% 
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afirmaram que buscarão novas ocupações e apenas 5% declararam que os 

investimentos causarão extinção de ocupações.  

Nos segmentos de alimentação e bebida, têxtil, de vestuário e de minerais não-

metálicos, a estratégia de investimento resultará em expressiva ampliação da 

demanda por novas ocupações.  

As profissões a serem mais procuradas pelo total de empresas que pretendem 

realizar investimentos são: costureiros (7% das unidades); técnicos em química 

(4%); e técnicos têxteis, desenhistas técnicos, secretários e mecânicos de 

manutenção de máquinas (3%). As principais ocupações nos segmentos de 

alimentos e bebidas serão técnicos em química (8% das unidades) e gerentes de 

empresas (4%); para o setor têxtil destacam-se costureiros (13%) e técnicos 

têxteis (7%); na indústria de vestuário, costureiros (20%) e secretários (15%); em 

edição e gráfica, 17% das unidades afirmaram que irão necessitar de 

jornalistas/redatores e classificadores de correspondência em geral e no segmento 

de minerais não-metálicos, as ocupações mais procuradas serão técnicos em 

química e mecânicos de manutenção de máquinas. 
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Tabela 21 
Participação das Unidades Locais e do Pessoal Ocupado das Empresas que Pretendem Realizar 

Investimentos no Mesmo Setor e Região, nos Próximos Três Anos, segundo Segmentos de 
Atividade e  por Principais Ocupações Demandadas 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem

Segmentos de Atividade e Principais Ocupações 
Demandadas 

Unidades 
Locais Pessoal Ocupado 

Total do Setor Industrial                                              
Costureiros (confecção em série)  6,9 20,1
Técnicos de Química 3,9 1,4
Técnicos Têxteis 2,9 4,4
Desenhistas Técnicos 2,9 0,8
Secretários 2,9 1,1
Mecânicos de Manutenção de Máquinas 2,9 10,4
Alimentação e Bebida                                         
Técnicos de Química 8,3 4,1
Gerentes de Empresas  4,2 1,4
Têxtil 
Costureiros (confecção em série) 13,3 37,6
Técnicos Têxteis 6,7 1,4
Vestuário 
Costureiros (confecção em série) 20,0 10,5
Secretários 15,0 7,2
Edição e Impressão 
Jornalistas e Redatores 16,7 31,5
Classif. de Correspondência, Carteiros, Mensageiros 16,7 3,8
Minerais Não-Metálicos 
Técnicos de Química 7,7 1,6
Mecânicos de Manutenção de Máquinas 7,7 8,0
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional - Paer. 
Nota: Proporção sobre o total de unidades. 

Um número expressivo de unidades dos setores de alimentação e bebidas e 

edição e impressão declararam que irão investir em outros setores de atividades 

na própria região.  Por outro lado, os segmentos de edição e impressão e minerais 

não-metálicos  apresentaram maior incidência de unidades com intenção de 

desativar (parcial ou totalmente) suas linhas de produção. 

Quanto aos requisitos de contratação, em torno de 20% das unidades 

(responsáveis por 8,9% do PO) não exigem escolaridade alguma para contratação 

de trabalhadores na categoria  operacional  

1 (semiqualificados) e 10% das unidades (5,3% do PO) não exigem 

escolaridade para contratação na operacional 2 (funções qualificadas). 
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 Como o percentual do número de unidades é maior que o de pessoal ocupado 

nestas unidades, deduz-se que são unidades com poucos empregados. Em 

número de respostas, 42% das unidades exigem quarta série para a categoria  

operacional 1 e 44% exigem ensino fundamental para operacional 2.  

A escolaridade exigida cresce conforme aumenta a qualificação das ocupações. 

Para a categoria de técnico de nível médio e funções administrativas, exige-se 

ensino médio e, para os gerentes, os requisitos dividem-se entre ensino médio e 

superior, com maior exigência de superior para as grandes empresas.  

Tabela 22 
Proporção de Unidades Locais, por Categoria Ocupacional, segundo Nível de Escolaridade Exigida 

para Contratação 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

 Nível de Escolaridade Operacional 1 Operacional 2 Téc. Nível 
Médio Administrativo Gerente 

Nenhuma 20,2 10,8 - 1,0 3,4
Quarta Série 41,8 18,5 - 0,0 0,0
Ensino Fundamental 31,6 44,6 - 3,1 0,0
Ensino Médio 6,1 26,1 95,3 85,4 45,5
Superior Incompleto 0,0 0,0 3,2 2,1 2,3
Superior Completo 0,0 0,0 1,6 8,3 48,9
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer 1998. 

 
Tabela 23 

Proporção de Pessoal Ocupado em Unidades Locais, por Categoria Ocupacional, segundo Nível 
de Escolaridade Exigida para Contratação 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem

Nível de Escolaridade Operacional 1 Operacional 2 Téc. Nível 
Médio Administrativo Gerente 

   Nenhuma 8,9 5,3 - 0,4 0,9
   Quarta Série                         22,0 8,1 - 0,0 0,0
  Ensino Fundamental              61,1 39,3 - 0,5 0,0
  Ensino Médio                         8 47,3 94,0 83,9 17,8
   Superior Incompleto             0,0 0,0 3,1 3,0 0,9
   Superior Completo               0,0 0,0 2,9 12,2 80,4
Fonte: Fundação - Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer 1998. 

As tabelas 24 e 25 apresentam a proporção das unidades que exigem cursos 

profissionalizantes para contratação e do seu respectivo pessoal ocupado.  

Destaca-se a importância atribuída pelas empresas aos cursos profissionalizantes 

de curta duração, para quase todas as categorias ocupacionais. A exceção 
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encontra-se na categoria de técnico de nível médio, em que o curso de habilitação 

técnica com nível de ensino médio é o mais importante.  

Tabela 24 
Proporção de Unidades que Exigem Cursos Profissionalizantes para Contratação, por Categoria 

Ocupacional, segundo Tipos de Curso 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

Tipos de Curso Operacional 
1 

Operacional 
2 

Téc. Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior 

Adminis-
trativo Gerente

Cursos Profiss. Curta Duração 16,33 29,35 28,13 28,81 37,5 31,82
Cursos Profiss. Ensino Médio 14,29 18,48 7,81 6,78 11,46 7,95
Habilitação Tec. Ensino Médio 3,06 13,04 87,5 15,25 22,92 20,45
Fonte: Fundação  - Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer . 

 
Tabela 25 

Proporção de Pessoal Ocupado em Unidades que Exigem Cursos Profissionalizantes para 
Contratação, por categoria Ocupacional, segundo Tipos de Curso 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem

Tipos de Curso Operacional 
1 

Operacional 
2 

Téc. Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior 

Adminis-
trativo Gerente

Cursos Profiss. Curta Duração 19,62 60,04 67,07 66,83 70,81 60,57
Cursos Profiss. Ensino Fundamental 12,31 23,39 3,27 4,52 4,41 4,98
Habilitação Tec. Ensino Médio  5,91 41,34 92,59 6,82 17,3 10,73
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

A capacidade de trabalhar em equipe é o principal requisito das empresas para 

o recrutamento de seus empregados. Também destaca-se a experiência 

profissional anterior, principalmente nas categorias que exigem maior qualificação. 

Comunicação escrita e verbal e matemática básica também são importantes para  

um grande número de empresas, além de técnicas de qualidade e 

conhecimento tecnológico atualizado. Esses resultados indicam que, para as 

empresas, o conhecimento básico é tão importante ou mais que os conhecimentos 

sofisticados e específicos.   
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Tabela 26 
Proporção de Unidades com Outros Requisitos para Contratação, por Categoria Ocupacional, 

segundo Tipos de Requisito 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

Requisitos Operacional 
1 

Operacional 
2 

Téc. Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior Administrativo Gerente

Experiência Anterior              57,14 77,17 82,81 76,27 82,11 79,31 
Operar Microcomputador      2,04 8,7 56,25 59,32 87,37 64,37 
Conhecimento de Idiomas    1,02 0 9,38 15,25 9,47 24,14 
Exp. Técnicas de Qualidade 18,37 31,52 46,88 40,68 31,91 45,98 
Conhec. Tecnológico Atual.  11,22 21,74 53,13 54,24 31,91 45,98 
Comunicação Escrita            24,49 39,13 75 86,44 87,5 81,82 
Expr. e Comunicação 
Verbal                                

39,8 47,83 78,13 86,44 91,67 85,23 

Matemática Básica                47,96 58,7 81,25 76,27 81,25 75 
Lidar com Público (Clientes) 21,43 34,78 60,94 69,49 86,46 84,09 
Trabalho em Equipe              75,51 81,52 87,5 88,14 88,54 89,77 
Outros                                   6,12 5,43 12,5 6,78 11,46 9,09 
Fonte: Fundação  Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Os requisitos de conhecimento de informática e capacidade de lidar com o 

público apresentam proporções baixas de respostas afirmativas para as categorias 

operacionais, mas elevam-se rapidamente para hierarquias mais altas. Cabe 

destacar que o conhecimento de idiomas é, entre todos os requisitos, o que 

apresenta o mais baixo número de respostas positivas, em todas as ocupações.  

Tabela 27 
Proporção de Pessoal Ocupado em Unidades com Outros Requisitos para Contratação, por 

Categoria Ocupacional, segundo Tipos de Requisito 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

Requisitos Operacional 
1 

Operacional 
2 

Téc. Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior Administrativo Gerente

Experiência Anterior              49,33 55,26 70,85 90,44 81,12 92,47
Operar Microcomputador      3,75 10,04 82,1 79,11 96,76 83,47
Conhecimento de Idiomas    2,37 0 9,31 12,96 16,82 48,05
Exp. Técnicas de Qualidade 44,46 49,08 69,85 67,52 59,59 75,76
Conhec. Tecnológico Atual.  30,69 44,98 76,7 75,47 47,69 69,02
Comunicação Escrita            31,56 45,63 75,31 96,77 96,73 95,91
Expr. e Comunicação 
Verbal                                

55,18 56,14 84,34 97,22 96,53 96,55

Matemática Básica                45,81 71,56 85,36 80,53 81,67 80,63
Lidar com Público (Clientes) 9,22 26,67 50,7 59,59 87,06 88,77
Trabalho em Equipe              86,58 88,8 97,07 97,51 97,39 97,99
Outros                                   2,6 2,15 10,01 8,58 4,31 9,19
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer 1998. 
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De um modo geral, percebe-se uma baixa incidência de empresas que 

proporcionam treinamento formal aos seus funcionários. Os cursos geralmente 

estão concentrados nas ocupações mais qualificadas, como técnico de nível 

médio e superior, pessoal da administração e da gerência.  

Já os cursos de controle de qualidade, de relações humanas, os cursos 

técnicos e de segurança e higiene no trabalho, apresentam-se de forma 

homogênea nas categorias ocupacionais. Cabe destacar que o curso de língua 

estrangeira foi patrocinado por muito poucas empresas, para todas as categorias 

ocupacionais.  

Por último, é possível concluir que as grandes empresas, em média, treinam 

mais seus funcionários do que as pequenas empresas, uma vez que a  proporção 

do PO (tabela 29) é maior que a de unidades que ofereceram treinamento (tabela 

28). 

Tabela 28 
Proporção de Unidades com Ocorrência de Treinamento para Qualificação e Atualização Fora do 

Posto de Trabalho, por categoria Ocupacional,  segundo Tipo de Treinamento 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

Tipos de Treinamento Operacional  
1 

Operacional 
2 

Téc. Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior Administrativo Gerente

Métodos e Técnicas 
Gerenciais                             

0,99 0,99 3,96 4,95 7,92 15,84

Controle De Qualidade             5,94 7,92 7,92 6,93 6,93 9,90
Língua Estrangeira                   - - 0,99 1,98 1,98 1,98
Relações Humanas                  5,94 3,96 9,90 1,98 12,87 6,93
Informática                               - 2,97 9,90 10,89 12,87 9,90
Cursos Técnicos                      1,98 0,99 4,95 1,98 0,99 0,99
Segurança e Higiene no 
Trabalho                           

7,92 5,94 12,87 5,94 7,92 4,95

Oper. e Manuseio de Máq. e 
Equip.                        

3,96 3,96 0,99 - - -

Operação de Processos           1,98 1,98 0,99 2,97 1,98 3,96
Outros                                      2,97 1,98 0,99 1,98 0,99 0,99
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 
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Tabela 29 
Proporção do Pessoal Ocupado em Unidades com Ocorrência de Treinamento para Qualificação e 

Atualização Fora do Posto de Trabalho, por Categoria Ocupacional, segundo Tipos de 
Treinamento 

Região de Natal 
1998 

Tipos de Treinamento Operacional 1 Operacional 
2 

Téc. 
Nível 
Médio 

Prof. Nível 
Superior Administrativo Gerente

Métodos e Técnicas 
Gerenciais                             

X X 0,83 10,96 3,99 20,45

Controle de Qualidade               2,40 5,64 27,46 10,56 3,09 7,54
Língua Estrangeira                    - - X 3,16 3,16 3,16
Relações Humanas                   2,80 2,46 26,18 1,59 9,35 2,80
Informática                                 - 5,02 12,70 35,25 36,87 35,05
Cursos Técnicos                        0,31 X 14,28 2,90 X X
Segurança e Higiene no 
Trabalho                           

21,53 3,44 15,86 4,17 4,31 2,64

Oper. e Manuseio de Máq. e 
Equip.                        

2,34 4,24 X - - -

Operação de Processos            1,53 1,53 X 2,63 1,59 3,63
Outros                                        0,81 0,64 X 0,70 X X
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer 1998. 
(1) Não confundir pessoal ocupado em unidades que ofereceram cursos/treinamentos com número de pessoas que 
receberam cursos/treinamentos. 
(X) Dado omitido com finalidade de manter o sigilo estatístico. 

Também é mais comum as grandes empresas patrocinarem programas de 

educação do que as pequenas.  

Os programas de educação formal fornecidos pelo maior número de empresas 

referem-se à alfabetização (em torno de 13% das unidades que respondem por 

cerca de 16% do pessoal ocupado) e ao ensino fundamental (8% das unidades), o 

que indica o alto grau de analfabetismo e de carências no ensino básico. Os 

supletivos dos ensinos fundamental e médio e o técnico profissionalizante de 

ensino médio, embora sejam patrocinados por poucas, estas são de grande porte, 

que empregam aproximadamente 10% do pessoal ocupado. 
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Tabela  30 
Proporção de Unidades e do Pessoal Ocupado das Unidades que Patrocinaram ou Realizaram 

Programas de Educação, segundo Tipos de Programa Realizado ou Patrocinado. 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem 

Tipos de Programa Realizado ou Patrocinado Número de 
Unidades 

Pessoal 
Ocupado (1) 

Alfabetização                                             12,87 16,37 
Supletivo do Ensino  Fundamental                   2,97 13,64 
Supletivo do Ensino Médio                              0,99 9,17 
Ensino Fundamental                                       7,92 11,42 
Profissionalizante Técnico  Ensino Médio        3,96 12,88 
Profissionalizante Básico                                1,98 2,77 
Ensino Médio Regular                                       0 0 
Superior                                                   0,99 1,37 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 
(1) Não confundir pessoal ocupado em unidades que ofereceram programas de educação 
com número de pessoas que receberam programas de educação. 

As ocupações com maiores dificuldades de contratação são as de mecânicos 

de manutenção de máquinas e de costureiros (confecção em série), aparecendo 

em seguida a ocupação de eletricistas de instalações, tanto em número de 

empresas quanto em pessoal ocupado. 

A maioria das unidades, em todas as atividades industriais, tem conhecimento 

dos cursos oferecidos pelas escolas técnicas de Natal, porém, apenas 20% 

responderam privilegiar alunos de escolas técnicas federais/estaduais/municipais, 

percentual semelhante ao número de unidades que privilegiam alunos do Senai e 

do Sesi. Esses dados confirmam o baixo índice de relacionamento das unidades 

com as escolas técnicas e indicam haver equilíbrio entre o prestígio dos principais 

centros de treinamento técnico. 

A proporção de contratados egressos das escolas técnicas/profissionalizantes 

da região está na tabela 31.  
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Tabela 31 
Proporção de Unidades e do Pessoal Ocupado nas Unidades que Contrataram Egressos das 

Escolas Técnicas/Profissionalizantes, segundo Ocupações 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem 

Ocupações Número de 
Empresas 

Pessoal 
Ocupado 

Técnicos de Mecânica 6,9 11,5 
Desenhistas Técnicos 4,9 5,1 
Técnicos de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações 4,0 10,4 
Mecânicos de Manutenção de Máquinas 4,0 28,1 
Eletricistas de Instalações 4,0 11,0 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer 
(1) Principais ocupações em número de respostas. 

                                                                                                                   SEADE 33



 

O SETOR DE SERVIÇOS  

No universo de unidades pesquisadas, verifica-se a importância dos segmentos 

de transportes e similares e de infra-estrutura, que juntos respondiam por cerca de 

45% do pessoal ocupado. O segmento de alojamento, apesar de representar 

25,5% das unidades locais, tem um significado mais reduzido em termos de 

emprego (14,1% dos trabalhadores), enquanto no de infra-estrutura ocorre o 

oposto (8,5% de unidades e 21,5% do emprego).  

Os serviços prestados às empresas I respondem por 17% do emprego, 

enquanto os serviços prestados às empresas II representam apenas 3% das 

unidades locais e do emprego. Parte significativa do primeiro grupo é formada por 

empresas de serviços vigilância e limpeza, que concentra cerca de 61% do 

emprego no segmento. 

Em uma posição intermediária, os serviços de saúde e sociais são 

responsáveis por 12,8% do pessoal ocupado, seguidos por cultura e lazer (4,3%), 

serviços prestados às empresas II (com 3,1%) e comunicação com (2,5%). 

Tabela 32 
Unidades Locais e Pessoal Ocupado, segundo Segmentos 

Região de Natal 
1998 
Unidades Locais Pessoal Ocupado 

Segmentos 
Nos Abs. % Nos Abs. % 

Total 235 100,0 23.729 100,0
Serv. Prestados às Empresas I 41 17,4 4.192 17,7
Serviços Prestados às Empresas II 
(Técnicos) 

7 3,0 747 3,1

Comunicação  12 5,1 593 2,5
Alojamento e Alimentação 60 25,5 3.340 14,1
Cultura e Lazer 15 6,4 1.009 4,3
Transporte e Similares 54 23,0 5.704 24,0
Saúde e Serviços Sociais 26 11,1 3.045 12,8
Infra-Estrutura 20 8,5 5.099 21,5
Fonte: Fundação Seade; Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Em todos os segmentos, observa-se um alto grau de informatização e uma 

disseminação considerável do uso de redes, atestando que boa parte das 

unidades podem articular o trabalho através de redes compartilhadas de forma 
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mais produtiva. Os dados da Tabela 33 mostram que  94% das unidades utilizam 

computadores, sendo que em cerca de 70% há estações de trabalho interligadas.  

Tabela 33 
Proporção de Unidades do Setor de Serviços que Utilizam Computadores, Rede Interna e Internet 

Região de Natal 
1998 

Em porcentagem
Uso de Rede 

Interna 
Uso de 
Internet Segmentos Uso de 

Computadores 

Densidade 
de 

PO/Comp. UL PO UL PO 
Total 94,4 7,2 70,2 78,2 61,7 72,1
Serviços Prestados às Empresas I 100,0 11,7 60,8 64,1 53,6 62,3
Serviços Prestados às Empresas II (Técnicos) 100,0 2,7 85,7 96,6 85,7 94,2
Comunicação  100,0 2,8 83,3 86,8 100,0 100,0
Alojamento e Alimentação 93,3 8,2 67,8 76,4 48,2 62,5
Cultura e Lazer 80,0 6,5 33,3 68,7 75,0 88,0
Transporte e Similares 90,7 12,6 79,5 86,6 71,4 61,9
Saúde e Serviços Sociais 96,1 9,1 88,0 83,8 52,0 65,1
Infra-Estrutura 100,0 4,7 65,0 76,5 65,0 92,1
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 
(1) Rede Interna refere-se à interconexão de dois ou mais computadores dentro das unidades ou destas com outras 
unidades da mesma empresa. 

Os segmentos com maior grau de informatização são os serviços  prestados às 

empresas II, em que todas as unidades dispõem de computadores e 85,7% 

utilizam rede, e o de comunicação, em que a totalidade das unidades estão 

conectadas à Internet.  

Os serviços de cultura e lazer, apesar da ampla disseminação de computadores 

em suas unidades, apresentam níveis relativamente baixos de unidades locais que 

utilizam rede interna (33,3%). 

Em 28% das unidades pesquisadas há uso de conexões eletrônicas externas, 

com destaque para os segmentos de comunicação (66,6% das unidades e 62,3% 

do pessoal ocupado) e infra-estrutura (35% das unidades e 66,6% do pessoal 

ocupado). 

Todas as unidades dos serviços de cultura e lazer são usuárias de serviços on 

line e, nos segmentos de alojamento, alimentação e comunicação, cerca de 88% 

das unidades usam rede à longa distância.  

Verifica-se que 42,8% das unidades dos serviços prestados às empresas I e 

50% das unidades classificadas como serviços prestados às empresas II oferecem 
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a possibilidade de trocas interativas com os clientes, enquanto 80% das unidades 

no segmento de comunicação realizam eletronicamente troca de dados com 

fornecedores.  

Entre as unidades de serviços pesquisadas, 72,4% (que respondem por 81,5% 

do pessoal ocupado) manifestaram a intenção de realizar investimentos nos 

próximos três anos. Dos projetos mais citados, destacam-se compra de 

equipamentos de informática (53,9% das unidades) e de outros equipamentos 

(50,4%),  ampliação de espaço físico (43,5%), compra de veículos (41,8%) e a 

abertura de novas unidades (34,1%) (Tabela 34).  

Tabela 34 
Distribuição das Unidades Locais e Pessoal Ocupado do Setor de Serviços que Pretendem 

Investir, por Planos de Investimentos, segundo Segmentos 
Região de Natal 

1998 
Em  porcentagem

Planos de Investimentos 

Intenção de 
Investimento

Ampliação 
do Espaço 

Físico 

Abertura 
de Novas 
Unidades

Aquisição de 
Novas Máq. 

e/ou Equip. de 
Inf. e Telec. 

Aquisição 
de Novas 
Máq. e/ou 

Equip. 

Aquisição 
de Marcas 
e Patentes

Aquisição 
de 

Veículos 
Segmentos 

UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO 
Total 72,4 81,5 43,5 47,6 34,1 26,9 53,9 70,2 50,4 66,3 9,9 6,1 41,8 59,6
Serv. Prestados às 
Empresas I 

60,5 72,7 39,0 58,8 41,5 62,1 43,9 65,6 43,9 60,8 7,3 4,0 36,6 56,6

Serv. Prestados às 
Empresas II (Técnicos) 

66,7 74,4 14,3 57,6 0,0 0,0 14,3 3,4 28,6 60,9 0,0 0,0 14,3 3,4

Comunicação  83,3 89,7 16,7 22,9 25,0 14,8 83,3 89,7 66,7 77,6 33,3 20,6 66,7 79,3
Alojamento e Alimentação 73,2 71,8 52,5 46,9 44,1 39,2 57,6 63,4 55,9 62,3 11,9 19,4 42,4 53,3
Cultura e Lazer 73,3 40,4 66,7 34,2 26,7 15,8 60,0 34,5 60,0 34,5 6,7 2,1 33,3 19,3
Transporte e Similares 67,5 87,3 30,2 53,5 24,5 16,0 43,4 74,0 35,9 58,1 7,6 4,2 37,7 63,4
Saúde e Serviços Sociais 84,6 87,6 73,1 67,3 50,0 28,8 73,1 77,1 69,2 76,3 3,9 1,5 42,3 46,8
Infra-Estrutura 82,4 94,0 31,6 21,1 15,8 4,8 57,9 87,2 52,6 84,7 15,8 3,4 63,2 88,0
Fonte: Fundação  Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Os segmentos saúde e serviços sociais, comunicação e infra-estrutura são os 

que apresentam maior intenção de investimentos e de aberturas de novas 

unidades.  

Um quarto das empresas no segmento de comunicação respondeu que 

pretende abrir novas unidades. Também manifestaram interesse em renovar o 

aparato tecnológico. 
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Os segmentos de cultura e lazer mostram maior propensão para investir na 

ampliação de espaço físico enquanto os serviços de saúde e sociais, os de 

alojamento e alimentação e os serviços prestados às empresas I tendem à 

abertura de novas unidades (50,% , 44,1% e 41%, respectivamente).  

Os investimentos projetados pelo setor de serviços visam melhorar a qualidade 

e a  eficiência. Estas tendências mostram-se mais fortes nos segmentos de 

comunicação e nos serviços prestados às empresas II.  

Parte significativa dos investimentos destina-se ao aperfeiçoamento gerencial e 

organizacional (71,8% das unidades), principalmente nos segmentos de 

alojamento e alimentação e cultura e lazer.  

A Tabela 35 mostra que 3,8% das unidades, que respondem por 13,8% do 

pessoal ocupado na região, manifestaram intenção de desativar total ou 

parcialmente suas unidades nos próximos três anos. Os impactos mais fortes 

deste processo se darão nos segmentos  de infra-estrutura e transportes e 

similares. 

Tabela 35 
Distribuição de Unidades Locais e Pessoal Ocupado das Unidades do Setor Serviços que 

Pretendem Desativar Parcial ou Totalmente as Atividades, segundo Segmentos 
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem 

Segmentos  UL PO 
Total 3,8 13,8 
Serviços Prestados às Empresas I 2,6 0,0 
Serviços Prestados às Empresas II 
(Técnicos) 

0,0 0,0 

Comunicação  0,0 0,0 
Alojamento e Alimentação 1,8 0,0 
Cultura e Lazer 0,0 0,0 
Transporte e Similares 7,3 23,4 
Saúde e Serviços Sociais 3,9 0,0 
Infra-Estrutura 11,8 36,8 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional 
– Paer. 

No que diz respeito ao relacionamento das unidades  locais com as escolas 

técnicas, cerca de 68% das unidades do setor de serviços têm conhecimento dos 

cursos oferecidos pelas escolas técnicas. Esse percentual alcança 100% no 

segmento de comunicação, 95% no de infra-estrutura  e 85,7% no de serviços 

prestados às empresas II.  
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Verifica-se que 27,7% das unidades de serviços, que respondem por 43,7% do 

pessoal ocupado, ofereciam estágios aos alunos dessas escolas, enquanto 21,3% 

(25,2% do pessoal ocupado) recrutavam profissionais formados por elas. Além 

disso, cerca de 4,3% das unidades (14,7% do emprego) utilizam as escolas 

técnicas para treinamento de seus funcionários. 

No segmento de comunicação, 58,3% das unidades proporcionam estágios, 

50% recrutam profissionais e 33,3% contratam serviços técnicos destas escolas. 

No segmento de infra-estrutura, cerca de 45% das unidades contratam 

profissionais formados por essas escolas, 70%, que representam 92,2% do 

emprego, oferecem estágios a seus alunos e 15%, que respondem por 50% do 

pessoal ocupado no segmento, contrataram as escolas técnicas para treinamento 

de seus funcionários.  

No segmento de serviços prestados às empresas II, 42,9% das unidades 

oferecem estágios aos alunos dessas escolas ou recrutam profissionais formados 

por elas. 

De fato, 18,5% das unidades, que empregam quase um terço do pessoal 

ocupado no setor de serviços, afirmam que as pessoas com qualificação 

profissional contratadas pelas empresas provêm de escolas técnicas municipais, 

estaduais ou federais. 

Esta predominância ocorre em praticamente todos os segmentos, com exceção 

no de alojamento e alimentação, em que 21,8% das unidades afirmam privilegiar 

profissionais oriundos do Senac (contra 14%  que optam por aqueles provenientes 

das escolas técnicas), no de transportes e similares, em que a  preferência é 

voltada para os candidatos que cursaram o Senai (22,6% das 

 unidades). No caso do segmento de cultura e lazer, 7,1% das unidades 

contratam profissionais que passaram pelo Senac.  

No segmento de Comunicação, 40% das unidades afirmam que seus 

empregados com formação técnica passaram por escolas técnicas ou pelo Senai. 

No segmento de infra-estrutura, há um forte predomínio das escolas técnicas 

                                                                                                                   SEADE 38



(40,0% das unidades), mas há ainda empregados provenientes do Sesi (20%),  

Senai (15%) e Senac (17,6%). 

Quanto aos requisitos de contratação, a exigência de escolaridade para 

contratação do pessoal é generalizada nas unidades de Serviços pesquisadas em 

Natal. Nas ocupações de nível operacional 1, apenas 3% das unidades não 

requerem escolaridade, enquanto 48,2% das unidades exigem, no mínimo, ensino 

fundamental completo.  

O ensino médio é exigido para ocupações de nível operacional 1, em 15,4% 

das unidades e, para as de nível operacional 2, em 45% , sendo que no segmento 

de comunicação esta proporção chega a 90%. 

A quase totalidade das unidades exige ensino médio completo (94,5% das 

unidades) para técnicos de nível médio, sendo residual o número delas que 

exigem superior completo ou incompleto para estas ocupações (cerca de 2% das 

unidades).  

Na área administrativa, 86,2% das unidades exigem ensino médio completo, 

enquanto para gerentes, 47,4% das unidades responsáveis por 65,3% do 

emprego requerem curso universitário completo.  

 Nas ocupações de nível operacional 1 e 2 predomina a exigência de cursos de 

curta duração (26,2% e 40,3% das unidades, respectivamente). Para os técnicos 

de nível médio, praticamente 30% das unidades requerem cursos de curta 

duração, tendência que se mostra mais alta nos serviços prestados às empresas II 

e cultura e lazer (60% e 40% das unidades, respectivamente). 

Os cursos de curta duração aparecem também como requisito importante para 

as ocupações nas áreas administrativas de 38% das  unidades do setor de 

serviços.  

A Tabela 36 permite a análise de outros tipos de requisitos não ligados 

diretamente à escolaridade e aos cursos profissionalizantes.  
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Tabela 36 
Distribuição das Unidades Locais e do Pessoal Ocupado do Setor Serviços, por Categoria 

Profissional, segundo Requisitos para Contratação  
Região de Natal 

1998 
Em porcentagem

Categoria Ocupacional 

Operacional 
1 

Operacional 
2 

Téc. de Nível 
Médio 

Prof. De 
Nível 

Superior 

Adminis-
trativo Gerente Requisitos para Contratação 

UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO 
Experiência Anterior 61,5 56,4 70,1 62,5 60,7 64,1 70,0 71,3 69,2 71,2 67,9 63,6 
Operar Microcomputador 9,2 14,9 27,5 31,0 60,0 64,6 60,7 62,6 81,7 90,1 68,4 71,4 
Conhecimento de Idiomas 2,1 0,9 8,1 5,5 9,7 8,8 17,3 24,4 9,4 7,9 21,6 28,7 
Exp. Técnicas de Qualidade 19,0 23,6 28,0 33,1 37,9 43,9 41,3 50,6 27,7 35,2 39,0 48,2 
Conhec. Tecnológico Atual. 13,3 25,0 23,2 30,2 49,7 61,4 44,7 52,9 27,7 34,8 35,8 43,9 
Comunicação Escrita 40,0 43,7 55,5 61,2 66,0 74,7 71,3 73,3 78,6 84,0 74,1 79,4 
Expr. e Comunicação Verbal 55,4 60,9 69,7 73,4 70,3 76,7 77,3 81,9 82,6 85,6 81,6 86,4 
Matemática Básica 50,8 53,9 63,0 71,5 64,1 58,4 60,7 55,7 69,2 65,1 66,8 68,9 
Lidar com Público (clientes) 59,0 65,3 73,5 76,2 69,0 74,0 76,7 75,0 83,5 76,6 82,6 80,5 
Trabalho em Equipe 83,6 88,2 85,8 93,1 86,9 91,7 80,7 85,5 81,7 84,1 84,7 86,7 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

A capacidade de trabalhar em grupo é exigida em mais de 80% das unidades 

para todas as ocupações, enquanto a experiência anterior é requisito  entre 60% e 

70% das unidades, conforme a ocupação.  

Nota-se ainda que 50,8% das unidades exigem noções básicas de matemática 

e 40,0%  requerem comunicação escrita nas ocupações de nível operacional 1. 

Conhecimentos de informática são requeridos para todas as ocupações, mas 

com algumas diferenciações. A capacidade para operar computadores, nas  

ocupações de nível operacional 1 e 2 é uma exigência para 9,2% e 27% das 

unidades, respectivamente. Entretanto, estes requisitos são mais generalizados 

entre as unidades quando se trata das ocupações técnico de nível médio e 

profissionalizante de nível superior ou daquelas vinculadas à área administrativa 

(cerca de 80% das unidades). 

No que diz respeito às novas tecnologias, 13,3%  das unidades, que empregam 

um quarto da força de trabalho nas ocupações de nível operacional 1, exigem 

conhecimentos tecnológicos atualizados, ressaltando-se o segmento de infra-

estrutura, no qual 40% das unidades colocam este tipo de exigência. Nas 
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ocupações de técnico de nível médio e de nível superior, esta proporção chega a 

49,7% e 44,7% das unidades, respectivamente. 

A experiência com técnicas de qualidade é generalizada para os profissionais 

de nível superior (41,3% das unidades) e técnicos de nível médio (37,9%). Para os 

níveis operacionais 1 e 2, este atributo é mais requisitado no segmento de infra-

estrutura (cerca de 40%  das unidades em ambos os níveis).  

O conhecimento de idioma tem uma importância relativa para as gerências e as 

ocupações de nível superior (17,3% e 21,6% das unidades, respectivamente).  

O treinamento é uma prática razoavelmente difundida entre todos os segmentos 

de serviços analisados. Cerca de 65% das unidades, que respondem por 79,2% 

do pessoal ocupado, desenvolveram atividades deste tipo dentro ou fora do posto 

de trabalho. 

Nos segmentos de serviços prestados às empresas II e de transportes e 

similares, constata-se que o conjunto das unidades que representa 90% da força 

de trabalho do pessoal ocupado realizou treinamento. No segmento de cultura e 

lazer, em que 46% das unidades empregam 72,5% do pessoal ocupado, também 

houve  treinamento. 

Para as ocupações de nível operacional 1, destacam-se os cursos de 

segurança e higiene no trabalho, relações humanas e manuseio de máquinas e 

equipamentos (15,3%, 11,1% e 9,4% das unidades, respectivamente). Vale notar, 

entretanto, a fraca incidência de cursos ligados a técnicas de controle de 

qualidade (6,4% das unidades) e informática (5,1%) para as ocupações de nível 

operacional 1. Este processo não destoa muito para as ocupações de nível 

operacional 2, em que os cursos de técnicas de qualidade e conhecimentos de 

informática são ministrados em 2,1% e 6,8% das unidades, respectivamente. Isso 

demonstra que, apesar do alto nível de informatização, não estão sendo exigidas 

novas habilitações  para os quadros menos qualificados, na grande maioria das 

unidades pesquisadas.   

Para os técnicos de nível médio, o treinamento de informática e os cursos 

técnicos foram patrocinados por 12,8% e 10,6% das unidades, respectivamente. 
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Nota-se que a proporção de unidades que desenvolveram treinamento com 

operações de máquinas e equipamentos é  menor que a daquelas que 

ministraram cursos de relações humanas, respectivamente 4,3% e 10,2%. Para 

todas as ocupações administrativas e gerências, há uma alta incidência de cursos 

de informática, relações humanas, métodos e técnicas gerenciais. 

Nos serviços prestados às empresas I não foram desenvolvidos cursos de 

informática para as ocupações dos níveis operacionais 1 e 2, estado estes 

concentrado nos profissionais técnicos de nível médio e nos empregados na área 

administrativa. 

No segmento de comunicação, todas as empresas desenvolveram cursos 

técnicos, de segurança e higiene no trabalho, manuseio de máquinas e 

equipamentos e operação de processos para o nível operacional I, sendo ainda 

significativo o número de unidades que promoveram cursos de informática (33% e 

40% das unidades em todos os grupos de ocupações). Neste segmento, os cursos 

de métodos e técnicas gerenciais são ministrados sobretudo para técnicos de 

nível médio, profissionais de nível superior, pessoal administrativo e gerentes.  

Nos serviços de alojamento e alimentação, todas as empresas afirmaram   ter 

patrocinado cursos técnicos para ocupações de nível operacional l, mas os cursos 

de informática foram aplicados em somente 3,3% das unidades pesquisadas. Vale 

notar que há mais unidades que dirigiram cursos técnicos para os profissionais de 

nível superior do  que para o pessoal técnico de nível médio, ainda que ambos 

fossem extremamente baixos (3,3% e 1,7% das unidades, respectivamente). 

Os cursos mais citados no segmento de cultura e lazer para o nível operacional 

1 e 2, assim como para os técnicos de nível médio, foram os de informática, 

relações humanas, segurança e higiene do trabalho e operação e manuseio de 

máquinas  (todos aparecem em 6,7% das unidades). Os cursos de informática 

atingiram maior proporção na área administrativa (20% das unidades) e de nível 

técnico superior (13,3%). 

No segmento de transportes e similares, os cursos sobre métodos e técnicas 

gerenciais foram relevantes apenas nas áreas administrativas e gerenciais, sendo 
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oferecidos por, respectivamente, 16,7% e 18,5% das unidades. Os cursos de 

informática mostraram-se pouco difundidos entre os níveis operacionais 1 e 2, 

sendo mais relevantes entre o pessoal administrativo (25,9%), os técnicos de nível 

médio (16,7%) e gerentes (16,7%). 

Nos serviços de saúde e sociais, os cursos técnicos foram ministrados por 

cerca de 3,8% das unidades. Os cursos de relações humanas apresentam-se para 

todos os níveis operacionais, enquanto os de segurança e higiene no trabalho 

possuem maior incidência para as ocupações de nível operacional 1 e 2 (cerca de 

12% das unidades). No que diz respeito às ocupações de nível médio, a maior 

incidência de cursos deu-se na área de informática (6,9% das unidades). 

No segmento de infra-estrutura, os cursos técnicos não foram ministrados aos 

empregados nas ocupações de nível operacional 1 e 2, mas cerca de 35% 

afirmaram desenvolver estes cursos para os profissionais técnicos de nível médio. 

A maior incidência de treinamento para o pessoal qualificado e semiqualificado 

ocorreu na área de relações humanas, segurança e higiene no trabalho e 

manuseio de máquinas e equipamentos. Vale notar, ainda, que há uma 

valorização dos cursos de língua estrangeira neste setor, destinados sobretudo 

aos gerentes (20% das unidades). 

 Quanto à promoção de programas de educação nas unidades pesquisadas, 

verificou-se que apenas 10,6% das unidades pesquisadas na Região de Natal 

patrocinaram ou realizaram este tipo de programa. A representação destas 

unidades na estrutura de emprego, entretanto, é um pouco maior, representando 

21,4% do pessoal ocupado.   

Entre os vários segmentos analisados, nota-se que o esforço para a promoção 

de cursos educacionais é bastante significativo no de infra-estrutura, no qual 35% 

das unidades, respondendo por cerca de 68% do emprego no segmento, 

patrocinam programas de educação. Ainda que este processo também seja 

importante entre 28,6% das unidades no segmento de serviços prestados às 

empresas II, deve ser levado em conta que estas empregam proporção menor do 

pessoal ocupado (apenas 9%), ao contrário do que ocorre no segmento de 
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comunicação, no qual 16,7% das unidades que desenvolvem programas 

empregam um contingente proporcionalmente maior de pessoas (cerca de um 

terço dos ocupados). 

A baixa proporção de unidades que oferecem programas de educação repete-

se quando se observa os tipos de cursos ministrados, conforme mostra a Tabela 

37. Das unidades pesquisadas, nenhuma empresa patrocinou cursos de ensino 

médio, como também mostrou-se baixa a difusão de qualquer outro curso, pois 

nenhum deles foi incentivado em mais de 4% das unidades do setor de serviços, 

em Natal. 

Tabela 37 
Proporção de Unidades e do Pessoal Ocupado em Unidades do Setor Serviços que Patrocinaram 

ou Realizaram Programas de Educação, por Tipo de Programa , segundo Segmentos 
Região de  Natal 

1998 
Em porcentagem

Tipos de Programa de Educação 

Alfabeti-
zação 

Supletivo 
do Ensino 

Fundament
al 

Supletivo 
do Ensino 

Médio 

Ensino 
Fundament
al Regular

Ensino 
Prof. de 

Nível 
Técnico

Ensino 
Prof. De 

Nível 
Básico 

Ensino 
Médio 

Educação 
Superior Segmentos  

UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO UL PO
Total 3,4 10,7 3,8 15,8 2,6 12,4 1,3 0,5 2,1 4,0 2,6 2,3 0,0 0,0 2,6 1,7
Serv. Prestados às Empresas I 4,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 X 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 X 
Serv. Prestados às Empresas II 
(Técnicos) 

0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 X 

Comunicação  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 30,7
Alojamento e Alimentação 3,3 6,5 1,7 X 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 10,1 5,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Cultura e Lazer 0,0 0,0 6,7 X 0,0 0,0 6,7 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 X 
Transporte e Similares 3,7 1,2 1,9 X 0,0 0,0 1,9 X 0,0 0,0 1,9 X 0,0 0,0 0,0 0,0
Saúde e Serviços Sociais 3,9 X 3,9 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 10,4 0,0 0,0 3,9 X 
Infra-Estrutura 5,0 X 25,0 66,6 25,0 56,8 5,0 X 5,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonte: Fundação Seade.; Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 
X: Sigilo Estatístico. 

Em termos setoriais, o segmento com certo destaque é o de infra-estrutura, pois 

é significativo o número de unidades que patrocinam supletivo de ensino 

fundamental e de ensino médio (25% das unidades para ambos os cursos, 

representando 66,6% e 56,8% do pessoal ocupado, respectivamente). 

Vale notar que o incentivo ao ingresso a cursos de educação superior ocorre na 

mesma proporção ou suplanta os incentivos para qualquer outro curso em alguns 

segmentos. No de comunicação, por exemplo, 16,7% das unidades patrocinam 
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cursos universitários para seus funcionários, não havendo incentivo para outro tipo 

de programa educacional.  

A Tabela 38 permite observar o processo de terceirização dos serviços pelas 

unidades pesquisadas. Nota-se que as atividades mais terceirizadas entre  são as 

de assessoria jurídica (60,4%) e de contabilidade (49,8%).  

Tabela 38 
Distribuição das Unidades e do Pessoal Ocupado em Unidades do Setor Serviços que Terceirizam 

Atividades Parcial ou Integralmente, segundo Atividades 
Região de Natal 

 1998 
Em porcentagem 

Total do Setor Total - Unidades 
que Terceirizam Atividades 

UL PO UL PO 

Gerais     
Assessoria Jurídica                                       60,4 62,0 70,6 65,7 
Asses. Gestão Empresarial                          14,9 12,5 31,5 22,8 
Auditoria Contábil/Fiscal                                 36,2 39,5 53,4 51,3 
Serviços de Cobrança                                      18,0 21,1 23,3 26,4 
Serviços de Contabilidade                                 49,8 42,7 49,7 42,7 
Transporte de Funcionários                                9,79 8,5 31,5 29,1 
Serv. Ambulatório p/ Funcionários                    20,9 32,2 58,3 57,5 
Serv. Alim./Restaurante p/ Func.                    20,9 26,1 34,2 48,7 
Serv. Limpeza/Conservação Predial                     18,0 25,8 18,0 25,8 
Serv. Portaria, Vigilância e Segurança                   30,6 35,7 33,9 37,6 
Serv. Transporte de Mercadoria                        18,3 18,2 34,1 36,3 
Seleção, Agenc. e Loc. de Mão-de-Obra                9,4 21,3 9,4 21,3 
Serv. de Trein. de Recursos Humanos                   27,2 48,38 36,5 59,0 
Informática     
Desenv.  Prog./Sistemas de Informática                 51,5 59,02 67,4 72,1 
Processamento de Dados                                    22,7 22,96 24,1 23,3 
Manutenção/Conserto de Computadores               80,1 86,1 84,4 87,3 
Projetos e Ensaios     
Desenv/Gerenc. Projetos  de Engenharia               20,9 20,07 59,0 39,8 
Desenvolvimento de Produto                                5,96 5,36 28,5 21,2 
Ensaios de Mat./Produtos                       6,81 6,52 37,2 25,5 
Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Regional – Paer. 

Dentro dos serviços com características mais modernas, verifica-se a alta 

terceirização de algumas atividades ligadas à informática, sobretudo manutenção 

e reparação (80,1% das unidades) e desenvolvimento e sistemas de informática 

(51,5%).  

Os serviços com características mais específicas, como desenvolvimento e 

gerenciamento de projetos de engenharia, são terceirizados em cerca de 20% das 
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unidades, enquanto desenvolvimento de produtos e ensaios de materiais, por 

cerca de 6%. Entretanto, das unidades que possuem estas atividades, verifica-se 

que 59% terceirizam o desenvolvimento e gerenciamento de projetos em 

engenharia, 28,5% desenvolvimento de produtos e 37,2% ensaios de materiais e 

produtos. 

AGROPECUÁRIA 

O número de estabelecimentos explorados por proprietários, no Estado do  Rio 

Grande do Norte, aumentou de 55,5%, em 1985, para 61%, em 1995, enquanto 

que a proporção da área dos estabelecimentos, explorada por proprietários, 

manteve-se estável neste período, em tordo de 63%. 

A área controlado por administradores, passou de 26,4% para 29% e, em 

número de estabelecimentos, de 3,8% para 4,9%. 

Essa evolução pode indicar uma maior profissionalização das operações nos 

grandes estabelecimentos ou uma tentativa de evitar que grandes unidades 

apareçam na categoria de não produtivas ou que o ingresso de profissionais 

liberais sem experiência nas áreas de fruticultura irrigada gere a necessidade de 

contratar profissionais para administrar a propriedade. 

Na categoria de arrendatários e de ocupantes, houve redução na proporção do 

número e na área dos estabelecimentos. 

Os dados apresentados na Tabela 39 destacam duas mesorregiões, a do Leste 

Potiguar, que abrange o litoral e adjacências, onde se sobressaem as culturas de 

cana-de-açúcar,  coco-da-baía e pecuária bovina. A outra mesorregião é a do 

Oeste Potiguar, formada por Mossoró e Vale do Açu, com destaque para a 

agricultura irrigada, o pólo mais dinâmico do Estado.  
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Tabela 39 
Caracterização das Mesorregiões 
Estado do Rio Grande do Norte  

1995 

Estado e Mesorregiões Estabelecimentos Área (ha) Pessoal 
Ocupado 

Valor da 
Produção  
(R$1.000) 

Rio Grande do Norte 91.736 3.733.521 332.516 355.930 
% 100 100 100 100 
Agreste Potiguar 31.893 780.228 106.404        55.403 
% 35 21 32 16 
Central Potiguar 16.385 1.156.818 56.530        60.928 
% 18 31 17 17 
Leste Potiguar 11.708 338.233 46.032      109.644 
% 13 9 14 31 
Oeste Potiguar 31.390 1.458.242 123.550      129.955 
% 34 39 37 37 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE . 

Houve declínio da área em lavouras, de quase 1029 mil hectares em 1985 para 

apenas 589 mil hectares em 1995. A área colhida com algodão arbóreo, algodão 

herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, agave, coco-da-baía, 

caju (castanha) e melão, responsáveis por quase 71% da área em lavouras, em 

1985, e por 80%, em 1995-1996, sofreu considerável declínio. Partindo de 727 mil 

hectares, em 1985, a área cultivada com esse grupo de lavouras diminuiu para 

632 mil hectares, em 1.995. 

Os dados dos recentes Censos Agropecuários mostram, conforme a Tabela 40, 

uma acentuada redução no pessoal ocupado em atividades agrícolas nos 

estabelecimentos do Rio Grande do Norte, de 432.317 pessoas, em 1985, para 

332.516 pessoas, em 1995. Essa redução deveu-se ao forte declínio do segmento 

das lavouras, especialmente a de algodão arbóreo, uma lavoura dependente de 

mão-de-obra. O declínio geral da sustentabilidade da agropecuária do semiárido 

do estado – o agroecossistema do algodão arbóreo, mas que abriga outras 

lavouras – também contribuiu para esse declínio do pessoal ocupado.  

Em 1995, 73.266 estabelecimentos, do Estado do Rio Grande do Norte (80,2% 

do total), foram explorados unicamente pelo responsável e por pessoas da família, 

envolvendo um total de 202.819 pessoas, ou seja, 61% do pessoal ocupado total. 

Apenas 18.110 estabelecimentos contrataram mão-de-obra durante a safra de 

1995-1996; esse grupo absorveu, no período, um total de 129.697 pessoas, entre 
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o responsável e membros da família e trabalhadores permanentes ou temporários. 

Esses dados revelam tanto a natureza rudimentar de boa parte da agropecuária 

do estado, quanto a forte predominância dos minifúndios.  

Durante o ano agrícola de 1995-1996, o montante de empregados temporários 

flutuou bastante no tempo. Os meses de maior uso desse tipo de mão-de-obra 

foram dezembro (61,4 mil pessoas), fevereiro e março (34,7 e 43,8 mil pessoas, 

respectivamente).  

Tabela 40 
Pessoal Ocupado, segundo Grupo de Atividade Econômica 

Estado do Rio Grande do Norte e  Mesorregiões 
1996 

Grupo de Atividade Econômica Rio Grande do 
Norte 

Agreste 
Potiguar 

Central 
Potiguar 

Leste 
Potiguar 

Oeste 
Potiguar 

Lavoura Temporária 122.034 52.392 14.671 19.581 35.525
% 36,7 49,2 26,0 42,5 28,8
Horticultura e Viveiro 1.468 261 259 665 283
% 0,4 0,2 0,5 1,4 0,2
Lavoura Permanente 47.126 12.030 7.181 14.063 13.852
% 14,2 11,3 12,7 30,6 11,2
Pecuária 88.082 21.093 21.312 6.089 39.588
% 26,5 19,8 37,7 13,2 32,0
Mista (Lavoura e Pecuária) 66.822 18.608 12.124 4.056 32.034
% 20,1 17,5 21,4 8,8 25,9
Silvicultura e Exploração Florestal 5.673 1.672 778 1.438 1.785
% 1,7 1,6 1,4 3,1 1,4
Pesca e Aquicultura 759 84 88 191 396
% 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3
Produção de Carvão Vegetal 552 264 117 29 142
% 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Total 332.516 106.404 56.530 46.032 123.550
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Fundação Instituto de Geografia e Estatística – IBGE. 

As principais lavouras do Estado do Rio Grande do Norte são as de cana-de-

açúcar, feijão, mandioca, milho, arroz, caju e melão. No passado, já tiveram muita 

importância as lavouras de algodão e herbáceo, do sisal e da carnaúba, que 

sofreram acentuado declínio. Entre 1985 e 1996, o setor de lavouras do Estado 

apresentou acentuada redução de área. Os dados da colheita registraram que a 

queda da produção foi ainda mais forte, havendo inclusive, em alguns casos, 

redução de rendimento; enquanto em outros o rendimento elevou, ficando, no 

entanto, muito abaixo da média nacional. É o que acontece com lavouras de 

subsistência e até mesmo com a cana-de-açúcar. 
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Em termos da pauta de exportação, o melão, a castanha de caju, a banana, a 

manga, a melancia e a uva são, nessa ordem, as frutas mais vendidas no exterior. 

A produção da carnaúba, nos moldes tradicionais, vem cedendo área para a 

fruticultura irrigada e somente as fazendas mecanizadas sobrevivem, pois quem 

não possui equipamentos fica à mercê de atravessadores que, de posse de 

máquinas, arrendam fazendas, processam a carnaúba e vendem  a cera, 

repassando pequena parte do lucro. 

A região da fruticultura irrigada distribui-se pelos municípios em torno de 

Mossoró e de Açu, formando duas subzonas, que possuem diferentes 

peculiaridades quanto à forma de obtenção de água para irrigação: Mossoró com 

base em poços artesianos e Açu com captação de água na Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves. Há sete anos foi descoberto, na região de Mossoró, um novo 

aquífero com águas rasas e de baixa salinidade, diminuindo os custos de extração 

desse recurso, base do desenvolvimento da fruticultura regional. 

Este é o pólo dinâmico da agricultura potiguar, ocupando atualmente uma área 

de mais de 100 mil hectares, parte dos quais em substituição à cultura da 

carnaúba. Nesta região, instalaram-se empresas que foram buscar o know-how 

mais avançado em termos de irrigação: o gotejamento desenvolvido em Israel. 

A avançada tecnologia de irrigação, associada ao clima sempre quente e seco 

e aos solos arenosos e bem drenados, e o controle da adubação ajudaram a 

padronizar o tamanho e a qualidade das frutas que, aliadas à localização da 

região, permitiram a disputa dos mercados do hemisfério norte, características que 

vêm inclusive atraindo investimentos de capital multinacional para a fruticultura 

irrigada da região. 

Este é o caso da produção da banana, produto de maior consumo em âmbito 

mundial, que atingiu, no ano de 1995, o volume de 13 milhões de toneladas, 

segundo a FAO e cujo mercado mundial cresce a uma taxa de 3,5% ao ano, 

movimentando uma cifra de US$ 9 bilhões em todo o mundo. 

O Rio Grande do Norte é hoje o maior exportador de banana do país, tendo 

como destino principal a Argentina. Novos investimentos nessa área estão sendo 
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atraídos, com vistas a exportar para a Europa. A fruticultura irrigada do Rio 

Grande do Norte apoiava-se basicamente na produção do melão, respondendo 

por 92,6% da produção nacional exportada, nos anos de 1995 e 1997. Esta 

atividade vinha substituindo antigas áreas de produção de carnaúba, outrora 

símbolo de poder econômico do Estado. 

Em função da saturação do mercado para o melão amarelo, principalmente do 

mercado externo, as empresas têm buscado diversificar sua produção, tanto em 

termos do tipo de melão. 

A cultura do caju tem se apresentado como uma alternativa viável e vem 

ganhando novo impulso regional. 

As atividades da fruticultura têm fomentado não só a dinamização das 

ocupações em atividades agrícolas, como também a proliferação de 

agroindústrias, inclusive processadoras de frutas, em áreas rurais dos municípios 

que compõem o pólo, assim como tem demandado serviços especializados para 

atender exigências específicas por parte das empresas produtoras de frutas 

irrigadas. Estes investimentos, que se constituem na principal fonte de dinamismo 

do setor agropecuário local, são capazes de suprir parte significativa da lacuna 

deixada pela erradicação da cultura do algodão no Estado. 

Dentre as dez principais empresas exportadoras do Rio Grande do Norte, em  

1996, destacam-se três ligadas à produção de frutas tropicais: a Mossoró Agro 

Industrial S.A em segundo lugar, com US$9,3 milhões, a Maísa Indústria e 

Comércio S.A em sexto lugar, com US$ 5,6 milhões e a Frunorte, sétima 

colocada, com US$ 5,6 milhões.   

Entre os principais efetivos da pecuária do Estado do Rio Grande do Norte, 

destaca-se o de galináceos, que quase dobrou, no período de 1985-995, 

passando de 2,4 milhões para 4,2 milhões de aves. Essa evolução decorreu da 

expansão da demanda dos principais núcleos urbanos do Rio Grande do Norte e 

de estados vizinhos, que também absorveram, em boa parte, os 18,6 milhões de 

dúzias de ovos produzidos no ano agrícola de 1995-1996. 
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Quanto aos demais rebanhos, verifica-se que o de ovinos aumentou de 339 mil 

para 386 mil animais e o de caprinos declinou de 227 mil para 210 mil animais, 

entre 1985 e1996. 

A pecuária bovina do Rio do Grande do Norte volta-se principalmente à 

produção de leite e às atividades de cria e recria. Do total de 47,6 mil 

estabelecimentos do Estado com bovinos, cerca de 20,2 mil declararam que a 

produção de leite é sua principal atividade e que detinham  445,9 mil animais, em 

1996. A especialização em atividades de corte envolveu 19,6 mil estabelecimentos 

e 415,1 mil animais; cerca de 3,2 mil estabelecimentos, com 87, 2 mil animais, 

desenvolviam atividades de corte e leite. 

As atividades de pecuária bovina do Estado desenvolveram-se em 

estabelecimentos de todos os tamanhos, mas com alguma concentração nos 

médios e grandes. 

A criação de camarão também merece destaque, desenvolvida no litoral sul do 

Estado, conferindo-lhe o posto de segundo produtor nacional, perdendo somente 

para o Ceará. 

No que diz respeito à a análise do evolução das ocupações agrícolas e não-

agrícolas no Rio Grande do Norte, os dados das PNADs mostram que o 

comportamento da PEA rural, nos anos 90, revela uma concentração de pessoas 

de 10 anos ou mais ocupadas em atividades rurais não agrícolas.6 A partir do 

início dos anos 90, o número de pessoas da PEA em atividades não-agrícolas 

supera o número daquelas  ocupadas em atividades agrícolas. Em 1997, 52,2% 

(ou 152 mil pessoas) da PEA rural ocupada do Estado exerciam atividades não-

agrícolas, contra 47,8% (ou 139 mil pessoas) que se ocupavam na agricultura. 

Historicamente, a população rural do Rio Grande do Norte sempre conviveu 

com alternativas não-agrícolas à ocupação agrícola, uma vez que prevalece o 

                                                           
6 Esta parte do relatório encontra-se fortemente baseada no trabalho “Características e 
Transformações no Rural do Rio Grande do Norte”, elaborado por Aldenôr Gomes da Silva, 
Engenheiro Agrônomo, Doutor em Economia, Professor do Mestrado em Ciências Sociais da 
UFRN e Pesquisador do Projeto Rurbano. 
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caráter não empresarial da sua agricultura, exceto em restrita área de exploração 

da cana-de-açúcar. 

O bom cenário dos anos 80, quando aumentaram tanto as ocupações agrícolas 

quanto as não agrícolas, sofreu uma inflexão na década de 90, pois ambas as 

atividades não tiveram bom desempenho no tocante ao emprego das pessoas 

residentes no meio rural potiguar. 

Nas atividades rurais não-agrícolas, pode-se observar que a grande maioria das 

pessoas ocupadas, distribuem-se entre os ramos de prestação de serviços, 

indústria da transformação, comércio de mercadorias, serviços sociais, indústria 

da construção e administração pública. Juntos, esses ramos detiveram de 80% a 

90% das ocupações no período considerado. 

A prestação de serviços era responsável em 1997 por 26% das ocupações não-

agrícolas no meio rural do Rio Grande do Norte. A grande incidência desse ramo 

deve estar relacionada ao aparecimento de novas atividades no meio rural e 

também a um incremento na participação da população rural em atividades de 

serviços em núcleos urbanos próximos. 

Os setores do ramo da prestação de serviços (emprego doméstico, 

restaurantes e alfaiataria) concentram o maior número de pessoas da população 

rural ocupada em atividades não-agrícolas, em 1997 (18% do total das 

ocupações). 

A grande rede de turismo rural tem dinamizado o mercado de empregos 

domésticos, caseiros, garçons e outros, diante do elevado número de casas de 

veraneio, pousadas, hotéis e barracas à beira-mar, que se multiplicam no vasto 

litoral potiguar. 

O segundo ramo de atividade mais expressivo dentre as ocupações rurais não-

agrícolas foi o da indústria da transformação, com participação de 20%, em média. 

O comércio de mercadorias constitui o terceiro ramo de atividade. Em 1997, 

respondeu por 17% das ocupações rurais não-agrícolas no Rio Grande do Norte. 
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Os dados do Censo Agropecuário de 1995-1996 revelam, predominar, no 

Estado do Rio Grande do Norte, uma agricultura rudimentar. Seguem-se alguns 

indicadores do padrão tecnológico:  

- uso de equipamento mecanizado: em 1995, apenas 5.515 estabelecimentos 

(6% do total) tinham tratores, totalizando 3.650 unidades, tornando reduzida a 

mecanização da agricultura do Estado;  

- uso de fertilizantes e controle de pragas e doenças: apenas 18,4% dos 

estabelecimentos usaram fertilizantes, mas 46,5% efetuavam controle de 

pragas e doenças nas suas lavouras. No que tange à atividade pecuária, 

apenas 36,5% dos estabelecimentos efetuavam controle de doenças nos seus 

animais;  

- assistência técnica: cerca de 5,8% dos estabelecimentos recorreram à 

assistência técnica, dos que recorreram, 42,2% receberam assistência técnica 

de fontes governamentais;  

- irrigação: apenas 6,2 mil estabelecimentos (6,7% do total) declararam usar 

técnicas de irrigação (por inundação, infiltração, aspersão ou semelhante). A 

área irrigada totalizou apenas 45,8 mil hectares, ou 7,8% do total da área em 

lavouras, isso num Estado que detém parcela do semiárido nordestino, objeto 

de políticas e programas de irrigação. Vale destacar que, para parte da região 

irrigada em Mossoró, o custo de perfuração de poços artesianos chega a R$ 1 

milhão, custo que se reduziu, a partir da descoberta de um aqüífero mais raso. 

Os custos da perfuração dos poços tornam o desenvolvimento da irrigação 

muito dependente do apoio oficial; 

- energia: pouco mais de 31 mil estabelecimentos (apenas 34% do total) 

estavam ligados a fonte de energia elétrica;. 

- crédito: apenas 1,8 mil estabelecimentos (2% do total) declararam ter obtido 

empréstimos para o desenvolvimento de suas atividades.  

Demanda da Força de Trabalho na Agricultura Potiguar – Sensor Rural 

A metodologia utilizada na estimativa da demanda da força de trabalho agrícola 

consiste na obtenção, para cada cultura, das exigências de força de trabalho, em 

homens-dia por hectare, segundo seis grupos de operações – preparo do solo, 
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plantio, capinas, outros tratos culturais, colheita e beneficiamento –, da distribuição 

relativa desta força de trabalho para os seis grupos de operações durante o ano 

(calendário agrícola), para captar a sazonalidade do emprego agrícola, e da 

estimativa da área cultivada, no ano considerado.  

A multiplicação dos três itens fornece a demanda da força de trabalho por 

cultura, segundo os meses do ano. Os resultados finais das estimativas da 

demanda por cultura são expressos em Equivalentes-Homens-Ano (EHA), que 

correspondem à jornada de trabalho de um homem adulto, por oito horas, durante 

200 dias por ano. Salienta-se que os dados apresentados são os obtidos para as 

culturas que tinham coeficientes técnicos disponíveis, bem como as informações 

de área cultivada fornecidas pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA) do IBGE, não representando, portanto, todo o universo de atividades 

existentes no Estado do Rio Grande do Norte. As principais atividades excluídas 

são as frutíferas,  pois, nas estatísticas de âmbito nacional, ficam esquecidas. 

Pela ocorrência da grave seca nordestina, em 1998, são apresentadas as 

estimativas da demanda da força de trabalho para os anos de 1997 e 1998, 

evitando-se, desta forma, análises distorcidas sobre a importância das culturas no 

emprego agrícola potiguar. Como 1997 foi um ano “normal”, será tomado como 

referência para as participações relativas das culturas. 

As estimativas feitas pela Fundação Seade indicam que o cultivo da mandioca 

foi o que mais demandou força de trabalho agrícola em 1997, com participação de 

27% do total. As demais atividades foram: feijão (18,9%), caju (18,5%), milho 

(11,4%), algodão herbáceo (8%), cuja importância já foi muito maior no Estado, e 

a cana-de-açúcar (7,9%). Ainda podem ser citadas as participações das culturas 

de coco (4,1%) e abacaxi (2,1%) na demanda total. 
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Tabela 41 
Demanda da Força de Trabalho Agrícola Anual e Área Cultivada das Principais Culturas 

Rio Grande do Norte 
1997 

EHA Principais Culturas Área 
(1000 ha) MOC MOE MOT 

MOT 
(%) 

Total 529,3 142.724 1.531 144.255 100,0 
Abacaxi 2,8 3.031 0 3.031 2,1 
Algodão Arbóreo 1,3 165 0 165 0,1 
Algodão Herbáceo 20,9 11.396 73 11.470 8,0 
Arroz 1,3 280 10 291 0,2 
Banana 3,3 2.179 0 2.179 1,5 
Caju 116,7 26.204 430 26.634 18,5 
Cana-de-Açúcar 65,6 11.066 278 11.345 7,9 
Coco 35,6 5.865 0 5.865 4,1 
Feijão 124,9 26.928 274 27.202 18,9 
Mandioca 50,5 38.828 118 38.945 27,0 
Milho 103,9 16.134 343 16.477 11,4 
Sisal 1,8 370 0 370 0,3 
Sorgo 0,5 23 2 26 0,0 
Tomate Rasteiro 0,3 254 2 256 0,2 
Fonte: Fundação Seade;  Fundação IBGE. 
EHA= Equivalentes-Homens-Ano. 
MOC= mão-de-obra comum. 
MOE= refere-se a tratoristas e operadores de máquinas. 
MOT= mão-de-obra total.  

Com relação à cultura do caju, vale ressaltar que o Rio Grande do Norte, ao 

lado do Piauí e do Ceará, são os grandes produtores nacionais. Esta cultura, com 

a introdução da variedade de caju anão, tem passado por mudanças importantes 

no seu sistema produtivo, mais moderno e demandador de mão-de-obra com 

maior nível de especialização. 
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Tabela 42 
Demanda da Força de Trabalho Agrícola Anual e Área Cultivada 

das Principais Culturas 
Estado do Rio Grande do Norte 

1998 
EHA Principais Culturas Área 

(1000 ha) MOC MOE MOT 
MOT 
(%) 

Total 302,3 92.548 863 93.410 100,0 
Abacaxi 2,6 2.801 0 2.801 3,0 
Algodão Arbóreo 0,3 36 0 36 0,0 
Algodão Herbáceo 3,1 1.690 11 1.700 1,8 
Arroz 0,1 25 1 26 0,0 
Banana 3,5 2.263 0 2.263 2,4 
Caju 117,5 26.389 433 26.822 28,7 
Cana-de-Açúcar 56,4 9.391 214 9.605 10,3 
Coco 34,0 5.611 0 5.611 6,0 
Feijão 20,7 4.455 45 4.500 4,8 
Mandioca 48,5 37.290 113 37.403 40,0 
Milho 13,7 2.126 45 2.171 2,3 
Sisal 1,9 391 0 391 0,4 
Sorgo 0,0 0 0 0 0,0 
Tomate Rasteiro 0,1 80 1 81 0,1 
Fonte: FSeade;  Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
EHA= Equivalentes-Homens-Ano. 
MOC= mão-de-obra comum. 
MOE= refere-se a tratoristas e operadores de máquinas. 
MOT= mão-de-obra total. 

Apesar da pequena participação da mão-de-obra especializada (tratoristas e 

operadores de máquinas) no total da mão-de-obra demandada, indicando um 

baixo grau de mecanização das atividades, com predomínio de sistemas de 

produção menos modernizados, principalmente nas culturas de grãos e 

oleaginosas e na cana-de-açúcar,  algumas culturas, mesmo pouco mecanizadas, 

como é o caso das frutíferas (abacaxi, caju) também exigem mão-de-obra com 

certo grau de especialização, principalmente nas atividades de poda, tratos 

culturais (especialmente na irrigação) e colheita. Estas culturas, normalmente 

conduzidas de forma mais empresarial e voltadas ao mercado externo (nacional e 

internacional), são  as mais propensas à contratação de técnicos agropecuários.  

Comparando-se os anos de 1997 e 1998, pode-se perceber que as culturas 

mais atingidas pela seca foram as anuais e semiperenes. Dentre elas, estão o 

algodão herbáceo, o arroz, a cana-de-açúcar, o feijão e o milho, que sofreram 

drástica redução da área cultivada, da quantidade produzida e, 

consequentemente, da demanda da força de trabalho agrícola. O comportamento 

destas culturas influiu negativamente no total do Estado, pois as demais atividades 

não conseguiram compensar esta enorme queda na demanda de mão-de-obra. 
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Com relação à pecuária, o Rio Grande do Norte é um Estado com pequena 

importância nesta atividade, tanto no contexto nordestino, quanto no nacional. Por 

isso, não são apresentadas as estimativas de demanda de mão-de-obra nesta 

atividade. Apenas para ilustrar, destaca-se que, segundo os dados da FNP 

Consultoria, o Rio Grande do Norte responde por  6% da produção leiteira do 

Nordeste, 4% do rebanho bovino de corte, 2% do rebanho suíno, 7,2% do efetivo 

de aves para postura e 2% do efetivo de aves para corte. 
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CONCLUSÃO 

A indústria apresenta uma estrutura direcionada aos segmentos têxtil,  de 

vestuário e alimentos e bebidas. Os produtos fabricados demonstram alta conexão 

com o mercado do Estado do Rio Grande do Norte, mas também com o mercado 

nacional para as transações de comercialização. São reduzidos, nos segmentos 

mais dinâmicos, os investimentos em tecnologia e em demandas por mão-de-obra 

mais qualificada.  

Embora a difusão de computadores seja elevada entre as unidades locais, o 

uso destes equipamentos é bastante limitado, utilizado em processos menos 

avançados de integração e de produção. A utilização de equipamentos de 

automação industrial é restrita a cerca de um terço das unidades, com maior 

intensidade de uso pelas grandes empresas.  

As informações sobre investimentos indicam intenções de ampliação e 

atualização da capacidade instalada sem, no entanto, avançar em estratégias 

mais dinâmicas de desenvolvimento tecnológico local.  

Os impactos desses investimentos no perfil da mão-de-obra da indústria 

denotam uma tendência de crescimento de novos postos de trabalho para 

ocupações já existentes em todos os segmentos. As profissões a serem mais 

demandadas pelas indústrias, que realizarão investimentos, são: costureiros, 

técnicos em química e técnicos, desenhistas técnicos, secretários e mecânicos de 

manutenção de máquinas. 

No tocante ao ensino formal necessário para a contratação, uma primeira 

constatação consiste que, quanto maior a qualificação do posto de trabalho, maior 

a exigência de escolaridade. A segunda, segue a mesma linha de raciocínio, 

quanto maior a unidade, mais elevados são os requisitos e atributos para a 

contratação de um novo funcionário. 

As unidades locais consideram relevante para a contratação, em todas as 

categorias ocupacionais, os cursos profissionalizantes, especialmente aqueles de 

                                                                                                                   SEADE 58



curta duração. Já para a categoria de técnicos de nível médio, os cursos de 

habilitação técnica, com ensino médio, são considerados os mais importantes. 

A capacidade de trabalhar em equipe é um dos atributos  mais valorizados para 

contratação. Nas ocupações que exigem maior qualificação, a experiência 

profissional anterior é considerada importante. Os requisitos relacionados a 

educação básica, como comunicação escrita, expressão e comunicação verbal e 

matemática básica constituem um grupo importante no conjunto das qualificações 

avaliadas na contratação. 

São poucas as empresas que oferecem ou patrocinam treinamento formal aos 

seus funcionários na região de Região de Natal. O tipo de treinamento mais 

oferecido é o de operação e manuseio de máquinas e equipamentos, sobretudo 

para as categorias operacionais ligadas às atividades produtivas. Os programas 

de educação formal fornecidos são ligados à educação elementar e ao ensino 

fundamental, oferecidos, porém, por um seleto grupo de grandes empresas. 

Os resultados reunidos indicam a importância das escolas técnicas na 

qualificação e na formação profissional dos trabalhadores para o ingresso no 

mercado de trabalho regional ou no atendimento do perfil da mão-de-obra 

demandada pelas indústrias. Esta importância, destaca-se, principalmente, nos 

cursos profissionalizantes de curta duração e no ensino fundamental e médio. 

No que diz respeito à estrutura da rede de serviços analisadas no âmbito da 

Paer na região de Natal, esta mostra uma concentração de pessoas nos 

segmentos: transportes e similares, infra-estrutura e os serviços prestados às 

empresas I, que são responsáveis por mais de 63,2% do emprego de todas as 

unidades analisadas.  

Quanto ao uso de recursos de informática e telecomunicações, é possível notar 

um alto nível de informatização em todos os segmentos, bem como a 

disseminação do uso de redes locais e uso de Internet: 94% das unidades são 

informatizadas com uma média de 7,2 pessoas por computador, sendo que 70,2% 

conectam seus micros em rede e 61,7% dispõem de acesso a Internet. Dado que 

a intenção de aquisições de equipamentos de informática é realçada em todos os 
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setores, é possível prever que haverá ainda investimentos nesta área nos 

próximos anos, o que vai resultar na disseminação de equipamentos de 

informática, mesmo naqueles setores em que a difusão de computadores é 

relativamente mais baixa.  

Este processo de informatização e introdução de novas técnicas gerenciais terá 

impactos importantes no setor de serviços. Entretanto, este processo ocorre de 

forma diferenciada nas várias ocupações. No que diz respeito ao pessoal de nível 

operacional 1 e operacional 2, destacam-se os requisitos de comunicação escrita 

e matemática básica, o que significa a necessidade de níveis de escolaridade 

mais altos e de melhor qualidade. Para os técnicos de nível médio, superior e 

administrativo, acentua-se os requisitos vinculados à informática e idiomas, bem 

como conhecimentos tecnológicos atualizados e técnicas de qualidade. 

Vale notar, entretanto, que os requisitos ligados às características pessoais são 

fundamentais em todas ocupações, sejam aquelas inatas (capacidade de trabalho 

em grupo), sejam aquelas herdadas no processo de trabalho anteriormente 

realizado (experiência). Ainda assim, a atualização dos conhecimentos também é 

fundamental, pois os cursos de curta duração aparecem com destaque em todas 

os segmentos e são igualmente importantes em todos os tipos de ocupações, à 

exceção das habilitações técnicas de ensino médio, decisivas apenas para 

contratação de técnicos de nível médio em cerca de 95% das empresas. 

No que diz respeito ao relacionamento entre as empresas e as escolas 

técnicas, cerca de um quinto das unidades oferecia estágio ou tinha seus quadros 

formados com pessoas oriundas de escolas técnicas, com uma forte 

predominância das escolas técnicas federais, estaduais e municipais na maioria 

dos segmentos.  

Quanto ao setor agropecuário, chama a atenção a constatação de que um 

significativo contingente da PEA rural tenha como atividade principal ocupações 

não-agrícolas, superando o número de pessoas com residência rural, que têm, na 

atividade agrícola, a sua ocupação principal.  
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A histórica  convivência de parte da população rural com ocupações não-

agrícolas, desde os anos 60 (através da busca de uma alternativa de trabalho fora 

do setor agrícola, uma vez que as condições climatológicas não permitiam um 

satisfatório desempenho produtivo nesse setor), favoreceu essa população a 

encontrar alternativas de ocupação diante do caos que se instalou no Estado, 

quando houve a erradicação da cultura do algodão, no final da década de 70.  A 

conformação dessa nova forma de ocupação da PEA rural foi também favorecida 

pela generalização de novas relações inter e intra-regionais de desenvolvimento 

que se estabeleceram nos anos 90. 

Quando parecia impossível aos produtores rurais encontrarem a médio prazo 

alguma atividade agrícola que substituísse a exploração do algodão, recorreu-se à 

tradição histórica de convivência com as ocupações não-agrícolas no campo.  

Desenha-se, assim, uma nova dinâmica de revalorização do espaço rural para 

além da mera produção agrícola, abrindo-se novas frentes de ocupação e, 

consequentemente, criando-se condições de retenção da população no meio rural.  

Essas novas frentes de ocupação podem ser agrupadas em três blocos de 

setores produtivos específicos, a saber: o primeiro deles, decorre do dinamismo 

das atividades ligadas ao turismo rural que se desenvolve, principalmente, na 

vasta faixa  litorânea do Estado; o segundo, constitui-se a partir da implantação de 

uma rede institucional de “interiorização de serviços produtivos” em que se 

destacam as ações de Secretarias de Estado e de instituições como 

Sesi/Senai/Sebrae; e, por último, vem o bloco derivado da produção agrícola 

empresarial, que se instala na região do pólo fruticultor Mossoró/Açu, a partir dos 

anos 80. 

Apesar dessas ocupações, em geral, necessitarem de certo grau de 

especialização, tendem a se concentrar em profissionais com pouca qualificação 

(serviços domésticos, ajudante de pedreiro, balconista, ambulante, faxineiro, 

forneiro de olaria). Quando mais especializadas, as ocupações tendem a ser de 

ofícios padronizados (costureiro/alfaiate, motoristas). 
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Dentre todas as profissões não-agrícolas, mereceu destaque especial o 

emprego doméstico, principalmente pelo amplo espectro de possíveis 

desdobramentos ocupacionais que ele abre. Como o dinamismo desse tipo de 

ocupação guarda uma estreita relação com as novas formas de inserção ou não 

do trabalho rural feminino, essa ocupação  cria uma oferta potencial de trabalho no 

interior da unidade familiar. Como a mão-de-obra feminina tende a assumir 

naturalmente as tarefas domésticas e a criação dos filhos, ela é a primeira a ser 

liberada do desempenho de outra atividade ocupacional, quando há excesso de 

mão-de-obra na unidade familiar. Essa exclusão da  participação direta nas tarefas 

agrícolas - inclusive por razões culturais - faz com que se abra para a mulher a 

possibilidade de desenvolver suas habilidades em ocupações no interior da sua 

própria casa (costureira, bordadeira, doceira, vendedora de produtos de limpeza).  

Esse fenômeno tem favorecido a proliferação de cooperativas e/ou associações 

produtivas, organizadas para a prestação de serviço às empresas. O potencial de 

expansão desse tipo de atividade, no Rio Grande do Norte, repousa, ainda, na sua 

relação direta com ramos dos serviços sociais e da forma como se articula com 

Secretarias de Estado e organismos como Sesi/Senai/Sebrae e ONGs. 

Um outro grupo de ocupações rurais não-agrícolas está ligado a fatores de 

urbanização da vida rural (balconista/atendente; costureiro/alfaiate e 

pedreiro/ajudante). Em geral, o exercício dessas profissões pela população rural 

está diretamente relacionado às condições de infra-estrutura de transporte e vias 

de acesso, de forma que possibilitem o deslocamento das pessoas até o lugar de 

trabalho, mantendo a residência rural.  

Contrastando com a queda generalizada das atividades agrícolas  no Estado, 

começam a aparecer indícios de atividades agrícolas de cunho mais empresarial 

que, por se desenvolverem em localidades próximas ao meio urbano, tendem a 

explicar a presença significativa de famílias urbanas de trabalhadores ocupados, 

cujos membros estão envolvidos em algum tipo de atividade agrícola. A 

interiorização de serviços produtivos e as atividades ligadas ao turismo rural  
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continuam sendo o principal fator explicativo para o dinamismo das  famílias rurais 

não-agrícolas norte-rio-grandense. 

Assim, torna-se fundamental o estímulo a esses ramos produtivos, tendo em 

vista seus desdobramentos em diferentes setores de atividades, que, além de 

terem apresentado um significativo  potencial de crescimento em geral e em 

particular, motivaram os setores da prestação de serviços, comércio de 

mercadorias, indústria da transformação e serviços e  administração pública. 

Em termos de produção agrícola, a grande lacuna deixada pela erradicação da 

cultura do algodão, no final dos anos 70, e os sucessivos efeitos devastadores de 

períodos de seca, estão a exigir uma inclusão privilegiada de atividades não-

agrícolas no cômputo geral das políticas públicas para o setor. Em síntese, as 

novas diretrizes que visam aumentar o nível de ocupação da população rural 

devem objetivar:  

– priorizar estratégias que busquem inserir setores da produção familiar numa 

dinâmica de valorização de atividades agrícolas de cunho empresarial, com 

ênfase para a região do pólo fruticultor;  

– concentrar ações que possibilitem a dinamização do turismo rural ecológico e 

religioso no interior e  enfatizar a inserção dos espaços rurais adjacentes às 

áreas onde serão implantados pólos turísticos de iniciativa privada;  

– potencializar a  interiorização de serviços produtivos, desenvolvendo esse 

potencial em outras partes do Estado; 

– diante dos desafios que se colocam para inserção das populações rurais num 

novo patamar de ocupações, esse  conjunto de políticas deve ser precedido  

por um programa permanente de educação e requalificação profissional para 

todas as faixas da população rural. 
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ANEXO 1 –  
CATEGORIAS DE USO 

Bens de Consumo Não Duráveis: produtos alimentícios e bebidas; fabricação de produtos do 

fumo; fabricação de produtos têxteis; confecção de artigos do vestuário e acessórios; preparação 

de couros e fabricação de artefatos de couro; artigos de viagem e calçados; edição, impressão e 

reprodução de gravações e fabricação de móveis e indústrias diversas. 

Bens intermediários: extração de carvão mineral; extração de petróleo e serviços correlatos; 

extração de minerais metálicos; extração de minerais metálicos não ferrosos; extração de minerais 

não metálicos; fabricação de produtos de madeira; fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel; fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção 

de álcool; fabricação de produtos químicos; fabricação de artigos de borracha e plástico, fabricação 

de produtos de minerais não-minerais; metalurgia básica; fabricação de produtos de metal, 

exclusive máquinas e equipamentos e reciclagem. 

Bens de Capital e de Consumo Duráveis: fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação 

de máquinas para escritório e equipamentos de informática; fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos; fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações; fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos 

de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios; fabricação 

de produtos de minerais não metálicos, fabricação e montagem de veículos automotores, reboques 

e carrocerias e fabricação de outros equipamentos de transporte. 
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