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A CDL-Mossoró juntamente com a ACIM, SINDIVAREJO e SINDUSCON no 

intuito de compreender como está a sensação atual de alguns representantes das principais 

cadeias econômicas locais, bem como de órgãos que compõe indiretamente tais cadeias, 

requisitou a pesquisa “DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ECONÔMICO E 

POLÍTICO DE MOSSORÓ SEGUNDO EMPREENDEDORES E 

COLABORADORES DAS CADEIAS ECONÔMICAS LOCAIS – 2016”, que se 

constitui em uma investigação qualitativa em profundidade aonde pôde se observar quais 

são os principais problemas que hoje pairam no cenário econômico e político, bem como 

algumas soluções, proposições e até mesmo questionamentos. Assim, esse estudo permite 

ao leitor entender mais intimamente como o empresariado observa a cidade, as políticas 

públicas desenvolvidas ao longo dos anos, como avaliam a política atual, até mesmo o 

que a classe econômica pode fazer a mais para unir forças com a gestão pública e 

atravessar este momento de crise a qual a cidade passa, especialmente pela queda de seus 

pilares econômicos (petróleo, sal, calcário e fruticultura), pela falta de perspectivas 

futuras (confiança na liderança local) e pela falta de proximidade entre os ativos mais 

modernos que a cidade apresenta (polo universitário regional e cadeias econômicas 

alternativas). 

Mossoró é uma cidade com história de resistência, proatividade de seus cidadãos 

e de destaque regional, portanto, está na cultura local buscar o protagonismo que faz parte 

de seu DNA. Este trabalho se constitui numa ferramenta capaz de ajudar neste processo, 

apresentando para toda a comunidade interessada conhecer mais a fundo como tais 

agentes interpretam este ano que passou, o que é consenso, o que não é, e quais os passos 

importantes para se tomar nos anos que seguem.  

A vontade geral é que Mossoró não perca a força que construiu historicamente e 

consiga voltar a avançar ainda mais como a “capital do oeste” potiguar. 

Introdução
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Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa está situada no grupo qualitativo, uma vez que busca compreender 

em profundidade uma realidade específica, neste caso, o cenário político e econômico na 

visão da classe produtiva de Mossoró, por classe produtiva entende-se as cadeias 

econômicas diretamente e indiretamente relacionadas com a iniciativa privada local, 

desde aquelas que prestam serviço, como as que subsidiam a qualidade do serviço. 

A pesquisa mapeou as principais cadeias econômicas locais, chegando a lista com 

10 áreas que juntas são responsáveis pela dinâmica econômica local: 

 

No caso do petróleo e gás foram entrevistados agentes da RedePETRO (rede de 

prestadores de serviços à Petrobrás), as energias renováveis foram entrevistados 

indivíduos que em alguns momentos estiveram diretamente envolvidos com o processo 

de atração de tais indústrias para Mossoró (energia solar e eólica), uma vez que as mesmas 

Metodologia

Cadeias 

Locais

Petróelo e gás

Sal

Fruticultura

Agroindústria

Energias renováveis

Construção civil

Serviços (educação e saúde)

Comércio

Turismo

Indústria do Calcário e derivados
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não se encontram instaladas, mas em processo de negociação. No caso dos serviços de 

educação, foram entrevistados representantes da Universidade Federal (UFERSA), bem 

como instituições que cooperam no ensino profissionalizante como Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Na área 

da construção civil foram entrevistados representantes do Sinduscon (sindicado da 

construção civil) bem como empresários da área. As demais áreas foram entrevistados 

empresários de suas áreas. A pesquisa totalizou 30 participantes: 

Petróleo 

e gás 

Sal Fruticultura Agro- 

indústria 

Energias 

renováveis 

Construção 

Civil 

Serviços Comércio Turismo Calcário 

4 1 2 2 2 3 5 8 2 1 

 

A forma de escolha dos participantes se deram pelo tempo em que o entrevistado 

já trabalha na área (todos com mais de 10 anos), relevância da empresa no contexto local 

(número de empregados e dinâmica comercial) e disponibilidade para ser entrevistado e 

predisposição para participar (voluntário).  

As entrevistas 

Em local reservado o entrevistado se predispôs em ser gravado durante o 

questionário de tipo semiestruturado, com quatro perguntas bases: 

A quanto tempo trabalha na área? 

 

Como observa a evolução do cenário econômico na cidade? 

 

Quais os principais desafios que Mossoró deve enfrentar? 

 

O que falta para Mossoró avançar mais? 

 

Contudo, como são semiestruturadas e em profundidade, conforme a mesma se 

desenvolve, novas perguntas surgem, esta é uma característica da flexibilidade das 

pesquisas qualitativas, no intuito de compreender a realidade em profundidade é 

necessário que o entrevistado se sinta à vontade para expor os reais pensamentos acerca 

do tema, dando rumos diversos as conversas. 
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Nesta pesquisa foram realizadas um total de 16 horas e 25 minutos de entrevistas, 

que foram em seguida analisadas, transcritas e posteriormente esquematizadas para que 

pudessem ser comparadas entre si.  

A análise observou as palavras chave, recorrência desta palavra entre as 

entrevistas e o contexto em que ela foi utilizada, assim, pôde se ao final chegar em um 

ranking daqueles problemas que mais apareceram nos discursos e como apareceram. 

O objetivo é chegar a um cenário construído com base nos discursos, esse processo 

é de bastante riqueza uma vez que serve como radiografia das principais forças 

produtivas, deixando transparecer as ideias, ameaças, necessidades e especialmente quais 

os pontos de consenso e divergência entre si. Tais informações são importantes como 

diagnóstico e ferramenta para pensar agendas comuns. 

Sendo assim, essa pesquisa se diferencia das pesquisas puramente quantitativas, 

uma vez que preza pela profundidade das entrevistas em contraposição ao número de 

entrevistados, passando da quantificação dos resultados, para a construção de cenários e 

variáveis que só são feitas após a análise das entrevistas. 

 

A forma de análise 

Segundo José Azevedo (1998, p. 108) a ideia central em toda investigação 

discursiva é a de “salientar as formas em que a linguagem constrói, regula e controla o 

conhecimento, as relações sociais e as instituições, e de examinar as formas pelas quais 

as pessoas utilizam ativamente a linguagem na construção do significado da vida 

cotidiana”. 

A variável “Variabilidade” é chave nas interpretações e análises dos discursos, 

esta trata das regularidades baseadas na repetição consistente de uma observação ou 

afirmação. Bem como das inconsistências e na variação dos registros. 

O objetivo de tal método é celebrar a diversidade de significados existentes numa 

dada comunidade, compreender quais as ideias que estão a ser privilegiadas e quais os 

custos envolvidos. Ressaltar a visão de um indivíduo que também é formado por 

contradições, em contraposição as abordagens puramente racionais/regular, sabendo que 

para todos os entrevistados o contexto e o processo de interação como: ironia, contexto, 
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duplo sentido, implicações, agenda oculta é fundamental para compreender a mensagem 

real. 

 Num primeiro momento buscou-se observar e compreender os discursos, em um 

segundo momento realizou-se um esquema que pudesse reunir todos os entrevistados em 

pontos comuns, assim verificando a frequência das palavras chave, logo deu-se início a 

uma abordagem qualitativo-quantitativo, chegando ao final com as seguintes categorias 

de análise do discurso: 

Características 

do profissional 

Observações 

extras 

Problemas Essencial Contrapartida Proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que foram reunidas, analisadas e posteriormente deram o retrato deste diagnóstico 

em todos os pontos que serão tratados, assim, tudo que aparece neste diagnóstico é fruto 

da análise dos discursos e a separação em três grandes capítulos diz respeito a similitude 

dos temas e subtemas entre si. 

 Características do Profissional: Neste ponto estão relacionadas informações 

acerca de quantos empregados possui, quanto tempo está no ramo, passado e 

história de como chegou no estágio atual. 

 Observações extras: Toda informação relevante que não se encaixa nos demais 

itens. 

 Problemas: Aqui estão reunidos todos os problemas e desafios que o entrevistado 

ressaltou na entrevista, todos relacionados com a cidade, mas não necessariamente 

com sua área de trabalho, apesar de ser mais comum associarem problemas ao 

contexto em que vivem mais próximos.  

 Essencial: Durante as entrevistas foi comum colocarem aqueles fatores que são 

essenciais, urgente e que se faz necessário serem realizados na cidade. 

 Contrapartida: Neste ponto, alguns entrevistados colocaram que também é 

necessário um esforço próprio, da categoria, uma autorreflexão de como são 

capazes de induzir a mudança que esperam. 

 Proposta: Alguns entrevistados fizeram propostas, algumas mais elaboradas e 

detalhadas, outras mais superficiais, todavia, aqueles que fizeram foram, também, 

analisados como item específico. 
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Este diagnóstico está organizado em três partes diferentes e independentes entre 

si, sendo assim, o leitor pode escolher a parte que mais interessar e ir direto a ela, ou, 

pode também, ler de maneira sequencial, a ordem pouco afetará o entendimento do texto, 

isso porque as três partes tratam de diferentes aspectos locais: 

 

 

Cada ponto acima relacionado traz consigo inúmeros subpontos, todos levantados 

conforme as entrevistas:  

 

Organização do trabalho

Cenário dos 
problemas 

Gerais

Cenário da 
economia local

Cenário 
Político
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 Uma dinâmica urbana é constituída de complexas relações interdependentes, logo, 

muitos desses pontos são consequências e causas uns dos outros, mas para fins de análise, 

conforme observado pelas entrevistas, optou-se por agrupar e analisar cada ponto 

individualmente. Vale salientar que todos eles surgiram a partir das entrevistas e, o que 

vem exposto em detalhamento é, também, baseado nos argumentos dos entrevistados, 

desta maneira é possível observar como o grupo selecionado para a entrevista compreende 

a realidade que o cerca e como observa seu papel como agente de mudança frente ao 

cenário descrito. 

Assim, este diagnóstico é composto por 3 grandes capítulos, e 20 subcapítulos 

independentes entre si.  

O início se dá a partir dos Problemas Gerais, que não segue um tema específico, 

mas faz referência a temas que estão no cotidiano do mossoroense e tem raiz 

multidisciplinar. Em seguida apresenta-se o capítulo Cenário da economia local em que 

todos os subpontos têm influência direta e indireta de aspectos econômicos e das cadeias 

locais. E, por fim o último grande capítulo traz o Cenário Político aonde todas as 

questões debatidas dizem respeito sobre como os entrevistados observam a gestão 

pública, o planejamento local e os desafios a serem enfrentados para consolidação de uma 

mudança positiva na realidade municipal. 
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1 Imagem adaptada de: Amenidades do design, disponível em:< http://1.bp.blogspot.com/-d6snJ1tUO-g/UrZNLYmj-

EI/AAAAAAAATSE/YNq5VadIJ1w/s1600/Captura+de+Tela+2013-12-22+a%CC%80s+00.23.23.png> 

 

CENÁRIO DOS 
PROBLEMAS 

GERAIS

http://1.bp.blogspot.com/-d6snJ1tUO-g/UrZNLYmj-EI/AAAAAAAATSE/YNq5VadIJ1w/s1600/Captura+de+Tela+2013-12-22+a%CC%80s+00.23.23.png
http://1.bp.blogspot.com/-d6snJ1tUO-g/UrZNLYmj-EI/AAAAAAAATSE/YNq5VadIJ1w/s1600/Captura+de+Tela+2013-12-22+a%CC%80s+00.23.23.png
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 Dentre os 30 entrevistados surgiram uma série de problemas, das mais variadas 

fontes, esses problemas foram agrupados em 3 grandes categorias para fins analíticos: 

cenário dos problemas gerais, cenário econômico e cenário político. 

 Este primeiro cenário, que será tratado como o primeiro capítulo deste 

diagnóstico, apresenta todos os temas de cunho mais generalistas e multidisciplinares, ou 

seja, não está diretamente relacionado as questões econômicas nem apenas políticas, mas 

sim um pouco dos dois.  

Como pode se 

observar, os 

problemas na tabela 

ao lado mostram a 

frequência com que 

foi dito o problema 

entre os 

entrevistados, assim, 

o aeroporto apareceu 

como um problema 

entre 40% dos 

entrevistados junto 

com a qualidade da 

educação (básica e superior). Sendo assim, todos eles serão abordados em detalhes. 

Vale salientar que Economia local e gestão pública apareceram como problemas 

em 100% das entrevistas, assim, os mesmos terão capítulos próprios, mapeando como 

cada um se constitui em seu leque de variáveis. 

   

 

 

 

PROBLEMAS GERAIS 

 

Proporção em 

que foi dito 

% 

Valor 

absoluto 

Aeroporto 40 12 

Educação 40 12 

Infraestrutura 33 10 

Saúde 30 9 

Mão de obra desqualificada 26,6 8 

Segurança 26,6 8 

Transporte Público 20 6 

Meio Ambiente 13,3 4 

Estádio 6,6 2 

Economia Local 100 30 

Gestão Pública Local 100 30 
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A necessidade do aeroporto aparece como uma demanda, especialmente daqueles 

que colocaram a atração de investimentos externos como uma questão essencial para 

Mossoró, uma vez que tal infraestrutura é condição para que grandes empresas se instalem 

na cidade e na região. 

Contudo, desde 2011 o aeroporto não recebe voos comerciais, apenas de 

particulares em aeronaves de pequeno porte e horários restritos. Necessitando uma 

readequação de toda a estrutura atual para voltar a receber voos comerciais. Ao longo dos 

anos, surgiram denúncias de: invasão de animais na pista, pessoas e, de furto de parte dos 

equipamentos de iluminação. Demonstrando que a precariedade da estrutura é condição 

de sua inutilização, chegando em 2016 numa situação crítica. Por decisão da ANAC 

(Agência Nacional de Aviação Civil) em janeiro de 2016, o mesmo passou a se encontrar 

temporariamente fechado para qualquer tipo de atividade. Segundo a PORTARIA Nº – 

92, DE 15 DE JANEIRO DE 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROPORTO DIX-SEPT ROSADO

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da competência que lhe 

confere o Art., 5º, inciso X, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, tendo em vista o 

parecer de análise contido na Nota Técnica n° 10/2016/GFIC/SIA, de 15 de janeiro de 

2016, e considerando o que consta no processo n° 00065.172837/2015-90, resolve: 

Art. 1º Aplicar medida administrativa cautelar ao aeródromo público Dix-Sept Rosado 

(SBMS), em Mossoró/RN, aberto ao tráfego por meio da Portaria nº 163/SIA, de 28 de 

janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 31 de janeiro de 2011, Sessão 

1, página 13. § 1º A medida cautelar aplicada refere-se à proibição das operações aéreas, 

fechando o aeródromo ao tráfego. 

Art. 2º A medida ora aplicada tem caráter provisório, sem prazo determinado, e será 

mantida até que o operador do aeródromo solicite sua revogação e demonstre 

cumprimento das condições para reabertura definidas no parecer que fundamentou esta 

decisão. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Atualmente o aeroporto está sob tutela do governo estadual do Rio Grande do 

Norte, mais especificamente, pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER) que 

está em vias de preparar uma licitação a fim de reformar o aeroporto segundo 

especificidades da ANAC. 

Porém, o que foi apontado pelos entrevistados em sua maioria foi o 

descontentamento com a localização atual do aeroporto que se encontra no centro da 

cidade, área valorizada e extensa, podendo assim, ser pensada a retirada desta estrutura 

de onde se encontra atualmente, liberando o atual terreno para que a prefeitura pudesse 

investir com outras atividades e a construção de um novo aeroporto em outra parte da 

cidade. Para isso é necessário acordo com o governo estadual e a ANAC. 

 

LOCALIZAÇÃO DO AEROPORTO DIX-SEPT ROSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2016) 

Outro ponto relevante do diagnóstico é que 10% não observa a necessidade de 

Mossoró possuir um aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

A
er

o
p

o
rt
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(40%)

Desenvolvimento do Turismo 
(polo Costa-Branca) e Região 

do CE

Diferencial na atração de 
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externas Não Há necessidade

(10%)

Não comentaram
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QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Este ponto no diagnóstico é bastante complexo, uma vez que se divide em dois 

campos distintos de análise.  

O primeiro trata da qualidade da educação básica de responsabilidade da 

prefeitura. Neste aspecto apenas 10% tocaram no ponto “baixa qualidade da educação 

básica”. Estes ressaltaram que é fundamental colocar como objetivos na política 

educacional a habilidade de ensinar a criança: Ler, escrever e realizar cálculos 

matemáticos básicos, desenvolvendo políticas públicas paralelas, em horários pós-aula 

como projetos de reforço e mapeamento das demandas. As creches apareceram como uma 

questão não só de educação, mas também envolvendo a cadeia econômica local, 

ressaltando que muitas mulheres saem de seus empregos por não possuírem uma creche 

para deixarem seus filhos. Vale salientar que existe um projeto do Governo Federal para 

o financiamento de 

construção, aquisição de 

equipamentos pelo programa 

PAC do Ministério do 

Planejamento. Verificou-se 

neste quesito que a cidade 

existe 3 creches em 

construção desde junho de 

2015 (segundo informações 

do Ministério do 

Planejamento), mas sem 

previsão de termino.  

Educação

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2013). Organizado por Meritt 

(2014) 

 

 

EVOLUÇÃO DO IDEB EM MOSSORÓ 
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Sobre a qualidade do ensino básico, dados do IDEB2 apontam que Mossoró tem 

evoluído, o que mostra que há uma melhora na qualidade da educação municipal. As 

notas evoluíram entre 2007 e 2013: 1,8 pontos, saindo de 3,3 para 5,1. A média para o 

IDEB é 6. 

Na proporção pelas disciplinas básicas, como matemática e português, também é 

possível observar uma melhora em ambas conforme a Prova Brasil3. O INEP distribui o 

aprendizado dos alunos em níveis, considerando que as habilidades mais complexas em 

português e matemática estão concentradas nas pontuações que variam entre 325 a 350. 

 

EVOLUÇÃO DAS NOTAS DA PROVA BRASIL NO 5° ANO EM 

MOSSORÓ 

 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2013). Organizado por Meritt (2014) 

 

 

Em ambos os indicadores, IDEB e Prova Brasil, Mossoró registra avanços, no 

entanto, vale ressaltar que em ambos os casos as notas ainda estão abaixo da média. 

Segundo artigo de Lobo (2013, p. 12 - 13), um diferencial para as escolas 

municipais evoluírem em seus indicadores está especialmente na gestão de qualidade: 

                                                           
2 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep (a Prova 

Brasil – para os municípios). 
3 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também denominada "Prova Brasil"): trata-

se de uma avaliação censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas das redes municipais (INEP, 2016) 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
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Percebe-se que a qualidade do ensino em Mossoró vem evoluindo, contudo ainda 

é uma média considerada baixa. Outro ponto que será tratado neste diagnóstico diz 

respeito ao número de escolas, matrículas etc. Ou seja, a estrutura do serviço público, que 

será abordado no capítulo “Serviços Básico – Cenário Político” 

 

UNIVERSIDADE E REALIDADE LOCAL 

 

Outro fator relevante acerca da educação trata do deslocamento das universidades 

e faculdades com as cadeias econômicas locais, bem como a falta de proximidade desses 

centros educacionais dos empresários. 

Esse fator é relevante uma vez que o cenário que pode se desenhar desse 

deslocamento é a formação de pessoal qualificado, mas sem espaço e absorção no 

mercado de trabalho. 

Se por um lado isso é importante para as universidades, que podem passar a 

empregar mais seus alunos, alinhar os componentes curriculares às maiores demandas 

locais. Por outro lado, também é importante para os empresários que passam a contar com 

mão de obra qualificada e alinhada com os avanços científicos, levando para as empresas 

novos conhecimentos e procedimentos. Sendo assim, há uma necessidade latente em 

aproximar universidades e mercado, onde ambos saem beneficiados.  

Atualmente a UFERSA, a Universidade Federal do Semi-Árido conta com 22 

cursos de graduação, tanto das Ciências Biológicas, Ciências Exatas como Ciências 

Humanas, ofertando uma média de 5 mil vagas por ano. Conta também com cursos de 

 O planejamento quinzenal com participação não só dos professores e supervisores, mas também do diretor; o 

projeto pedagógico se atualizado anualmente com a participação de toda equipe;  

 Os projetos interdisciplinares; os planos de intervenções para trabalhar as dificuldades de aprendizagem e as 

aulas de letramento do Programa Mais Educação; 

 Gestão escolar comprometida com o administrativo e o pedagógico, compromisso de toda equipe escolar 

(professores, supervisor, gestor e funcionários); Acompanhamento do trabalho do professor pela supervisão 

pedagógica e acompanhamento do aprendizado dos alunos 

 Formação continuada do professor, recursos financeiros, envolvimento dos pais; 
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pós-graduação, como mestrado e doutorado (Ciências da Computação, Ambiente 

Tecnologia e Sociedade, Sistemas de Comunicação e Automação, Manejo da Água e do 

Solo, entre outros) aplicados as dinâmicas locais, faltando para tanto uma aproximação 

com os agentes da iniciativa privada e da gestão pública, para que essas contribuições 

surtam efeitos práticos na realidade de Mossoró.  

A UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, segue na mesma linha, 

contando com mais de 40 cursos de graduação, dentre as mais variadas áreas, ofertando 

anualmente aproximadamente 2.184 vagas. 

O resultado final é cada vez mais pessoas deixando as universidades, com 

conhecimento científico acumulado, que podem contribuir para o avanço econômico 

local, mas que não conseguem inserção no mercado. Segundo os entrevistados, isso 

acontece principalmente pelo distanciamento entre academia (quem forma) e iniciativa 

privada (quem contrata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo 
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econômicas 
locais 

D
is

ta
n

ci
am

en
to

D
istan

ciam
en

to



P á g i n a  | 22 

 
 
 
 
 

 

 

A infraestrutura é um aspecto amplo e pode envolver inúmeros fatores, desde 

calçamento de vias, iluminação pública, vias de escoamento da produção entre outros 

aspectos. Neste ponto, porém, as questões que mais foram ressaltadas: mobilidade urbana 

e vias de escoamento de produção. 

A mobilidade urbana diz respeito as avenidas, as vias e as ruas que interligam a 

cidade e fazem com que o crescimento urbano seja acompanhado das devidas bases de 

interligação. Mossoró, por se tratar de uma cidade polo da região oeste, deve também 

planejar a entrada e saída de veículos externos, diariamente pessoas vêm a Mossoró para 

os mais diversos tipos de serviço: Saúde, educação e comércio. Assim, no intuito de 

investir nesses pilares econômicos, a mobilidade urbana deve ter um caráter interno, mas 

também externo.  

O planejamento do trânsito no centro da cidade é uma questão básica, já que se 

deve planejar Mossoró como uma cidade 

região e apta a receber as pessoas de fora 

com eficiência e permitir a circulação 

destas nos pontos estratégicos da cidade. 

Outra demanda em relação à 

infraestrutura são as vias que respondem 

pelo escoamento da produção das 

industrias locais, já que a cidade está 

localizada entre capitais (Natal e 

Mossoró), bem como lida com uma 

dinâmica interestadual (Paraíba e Ceará), 

há um movimento de carga elevado que 

também deve ser pensado nos planos de 

mobilidade da cidade, entre os 

INFRAESTRUTURA
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entrevistados, o projeto do cinturão rodoviário que passe fora da cidade é fundamental, 

também, servindo as cadeias econômicas locais do sal, do calcário e da fruticultura, todas 

pilares para a cidade. 
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Este problema foi descrito por aproximadamente um terço dos entrevistados o que 

levanta uma preocupação. O primeiro aspecto deste ponto diz respeito aos trabalhos que 

não exigem nenhum tipo de graduação, especialmente aqueles do comércio, neste caso o 

problema mais recorrente são: a precariedade do atendimento e seu descompromisso com 

o cliente.  

A outra vertente deste mesmo tema está intimamente ligada à questão da 

“educação” anteriormente debatida, quando se trata dos trabalhos que exigem algum tipo 

de graduação. O relato mais constante é de jovens que em entrevistas de empregos ou 

estágios não desempenham as atividades conforme esperado. Este ponto, porém, pode ser 

entendido como falta de comunicação entre empresa e universidade, uma vez que a 

formação de um indivíduo é um conjunto de teoria e prática. 

 

 

Há que se fazer algumas ressalvas neste tema, pois em Mossoró existem 

instituições de ensino e treinamento de mão de obra para atendimento nos mais diferentes 

tipos de comércio, portanto cabe, também, ao empresário investir em sua própria mão de 

obra, interpretando assim como investimento e não custo. Percebeu-se que dentro do 

MÃO DE OBRA DESQUALIFICADA 

Mão de obra 
desqualificada

Nível médio

Mau 
atendimento

Falta de estima 
com o trabalho

Nível superior
Frustação entre 

espectativa e 
prática
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público que ressaltou “mão de obra desqualificada” como problema, apenas 25% 

possuíam treinamento de sua própria mão de obra, ou cursos de capacitação. Essa 

proporção diminui quando se coloca no universo de todos os entrevistados, chegando a 

6,6%. 

PROPORÇÃO ENTRE OS QUE COLOCARAM A MÃO DE OBRA 

DESQUALIFICADA COMO UM PROBLEMA LOCAL 

 

 A última ressalva sobre mão de obra desqualificada diz respeito às políticas de 

estágio. Sabe-se que os estudantes que procuram estágio estão em processo de formação, 

de forma que a prática e a vivência no mercado de trabalho constituem, também, o 

processo de aprendizado. Assim, a relação 

empresa e universidade deve ser pautada no 

pleno reconhecimento dos objetivos e das 

atividades a serem desenvolvidas. É importante 

este ponto, pois apareceu durante as entrevistas 

a frustração da iniciativa privada com a 

qualidade do estagiário, porém, deve-se ter 

ciência que o estagiário se trata de um 

profissional em processo de formação.     

 

 

 

25%

75%

promove cursos internos e treinamento

Não comentou sobre desenvolver treinamentos internos
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Mossoró enfrenta um problema latente em relação à segurança pública, até o dia 

25 de fevereiro de 2016 já eram contabilizados 47 homicídios, o que dá 0,83 por dia, ou 

seja, aproximadamente 1 homicídio a cada 24h. Sem contar as demais ocorrências 

policiais como roubos, assaltos, tráfico de drogas etc. 

Sabe-se, contudo, que a segurança pública por meio da Polícia Militar e Polícia 

Civil é feita sob responsabilidade do governo estadual, sendo então necessário recorrer a 

outra instância governamental, porém, o atual momento vivido pelo estado do RN é de 

déficit em todas as instituições da segurança. 

 

 

Fonte: Tribuna do Norte (2016) 

 

SEGURANÇA PÚBLICA
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A solução para o baixo efetivo vem sendo trabalhado no município de Mossoró 

pela política das Bases Integradas Cidadãs (BICs), em convênio com a Secretaria de 

Segurança Pública do estado se oferece diárias operacionais para policiais militares 

atuarem nos períodos de folga, mantendo atualmente 4 bases comunitárias. Segundo 

dados oficiais, apesar do alto valor dos homicídios registrados em Mossoró, houve uma 

queda entre 2014 e 2015 de 15,5% (MOSSORÓ HOJE, 2016). 

 Um ponto relevante que o diagnóstico apresentou foram divisões de opiniões 

acerca desta política, dos 26,6% que colocaram a segurança pública como problema atual 

de Mossoró, parte observa nas BICs um desvio de função municipal, outra parte julga 

interessante a política e um terceiro grupo afirma que a segurança deve ser combatida 

fazendo-se um estudo dos bairros mais perigosos e levando serviços públicos básicos, 

infraestrutura e ocupando pelo governo que se encontra ausente. 

 

 

 

Por fim, um último ponto relevante observado pelo diagnóstico aponta que de 

todos os entrevistados da pesquisa, 3,3% ressaltou que os empresários deveriam participar 

mais das resoluções dos problemas enfrentados pela cidade, como por exemplo a 

segurança pública, buscando um diálogo com as instituições públicas e descobrindo como 

é possível ajudá-las.  
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Mossoró é considerada uma região polarizadora de um entorno com 

aproximadamente 50 municípios, bem como influencia em parte do estado do Ceará e 

Paraíba, tudo isso devido ao comércio pujante, aos serviços de educação oferecidos (polo 

de educação superior) e serviços de saúde (centros especializados), sendo assim, há além 

da própria população um trânsito intenso de veículos interurbanos que alimentam 

diariamente o município. 

As entrevistas ressaltaram que a mobilidade urbana junto com a falta de 

planejamento estratégico do transporte público vem causando conflitos internos com 

consequências importantes para a dinâmica econômica local. 

O conflito se pauta em três blocos de interesses, os taxistas (locais e de outros 

municípios) e a prática do táxi-lotação, o transporte público (ônibus local) e as moto-

táxis.  

Considera-se que até o momento não se 

desenhou um projeto de qualidade por meio de um 

planejamento estratégico que consiga incentivar as 

potencialidades locais, pelo contrário, considera-se que 

as medidas recentemente tomadas de proibir a entrada 

de táxis externos ocorreram de maneira ineficiente e 

prejudicando substancialmente o comércio local. É 

urgente o estabelecimento de planos futuros que 

conciliem interesses locais que atendam a população de 

maneira satisfatória, mas que não desincentiva a entrada de pessoas de outros municípios, 

haja vista a relevância de Mossoró como uma cidade região. Deve-se incentivar cada vez 

mais seu papel de destaque tornando-se referência no recebimento de pessoas de fora, 

dando fluidez e qualidade na relação de entrada e saída da cidade. Assim, o transporte 

TRANSPORTE PÚBLICO
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público deve ser pensado numa dupla perspectiva: interna (para si) e externa (para a 

região que consome as atividades de Mossoró).  

 Segundo os entrevistados, na área da saúde privada atende-se entre 40 e 50 pessoas 

por dia que vêm de outros municípios, no comércio esse número é maior, chegando à 200 

pessoas por dia. Sendo assim, é fundamental pensar o transporte em ambas as 

perspectivas. 
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Os problemas relatados no título se apresentaram como os últimos em termos de 

frequência. O Estádio de futebol e o meio ambiente, mais especificamente a poluição do 

Rio Mossoró, foram citados por 6,6% dos entrevistados. 

O estádio de futebol, localizado no bairro Nova Betânia, área valorizada de 

Mossoró, encontra-se atualmente como um problema local e não desempenha sua 

finalidade. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2016) 

O estádio encontra-se em situação precária, impossibilitado de receber jogos por 

falta de cumprimento e reformas estruturais, segundo o corpo de bombeiros. Dada a crise 

financeira do município, a situação permanece sem solução. Da mesma forma como o 

aeroporto, que também se encontra próximo ao estádio, como se observa na imagem 

acima. Uma das alternativas que surge é tirar o estádio da localidade que se encontra 

atualmente e utilizar a área para outros fins em parceria com a Liga Desportiva 

Mossoroense, atual administradora da estrutura. O estádio por sua vez pode ser repensado 

ESTÁDIO MANOEL LEONARDO NOGUEIRA 
(NOGUEIRÃO) E O RIO MOSSORÓ
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em outra área da cidade, servindo também como capilar de novos investimentos numa 

região mais vulnerável da cidade. 

 

MEIO AMBIENTE 

O Rio Mossoró, por sua vez, aparece devido sua crescente poluição, especialmente 

por esgoto doméstico e lixo. Em 2012 já se deu início por meio de ação civil pública 

contra a CAERN cobranças sobre o tema. Pela norma, as concentrações de chumbo e 

coliformes fecais superam o limite para enquadramento como Classe 3, “não podem 

sequer ser usada para o consumo de animais ou na irrigação frutífera. De acordo com a 

investigação, as ligações clandestinas de esgoto e a falta de manutenção nas lagoas de 

tratamento (localizadas nos bairros de Cajazeiras, Passagem de pedras, Malvinas e Vingt 

Rosado) têm sido as principais causas da contaminação” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

RN, 2012). 

Segundo os entrevistados, sua despoluição pode ocorrer também em parceria com 

projetos da Universidade, que possui pessoal especializado, e o uso da área pode ser em 

benefício da população, tanto para pescaria, como para o lazer, sendo para isso necessária 

a urgente despoluição que se acumula ao longo dos anos. 

A prefeitura anunciou em fevereiro de 2016 uma parceria nesse intuito com o 

governo do estado, estando no momento de abertura do processo licitatório. 

 

 

Fonte: Pádua Campos (2016) 

 



P á g i n a  | 32 

 
 
 
 
 

4  

                                                           
4 Imagem adaptada de:Dreamstime, disponível em:< http://thumbs.dreamstime.com/z/povos-do-branco-do-neg%C3%B3cio-3d-

gr%C3%A1fico-de-barra-da-economia-27217662.jpg > 

CENÁRIO DA 
ECONOMIA 

LOCAL

http://thumbs.dreamstime.com/z/povos-do-branco-do-neg%C3%B3cio-3d-gr%C3%A1fico-de-barra-da-economia-27217662.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/povos-do-branco-do-neg%C3%B3cio-3d-gr%C3%A1fico-de-barra-da-economia-27217662.jpg
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Esta parte do diagnóstico surgi a partir da análise das entrevistas onde pôde se 

perceber que o problema “Economia Local” se configura em um arranjo de inúmero 

outros problemas, que juntos constituem o problema central. 

Economia Local foi citado por todos os entrevistados como um problema atual de 

Mossoró, sendo este ponto subdividido em dezessete subpontos, conforme a tabela 

abaixo: 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA 

ECONOMIA LOCAL 

Proporção em 

que foi dito (%) 

Comércio decaindo 36,6 

Desemprego 36,6 

Cadeia do Petróleo 33,3 

Inserir universidades no contexto da cidade 30 

Pouca inovação dos empresários 26,6 

Cadeia do turismo 23,3 

Incerteza do investimento 23,3 

Pouca Indústria/ Pouca atração de empresas 23,3 

Distância entre governo local e empresários 23,3 

Falta de um parque industrial 20 

Seca e gestão da água 20 

Cadeia do Sal 13,3 

Distância do empresário da sociedade 13,3 

Pensar novas cadeias econômicas locais 13,3 

Classe econômica pouco unida 10 

Retorno lento dos investimentos 3,3 

Inadimplência 3,3 

 

Vale ressaltar que muitos desses problemas estão interligados entre si, um 

afetando o outro, portanto há na realidade uma cadeia de desencadeamento lógico, um 

exemplo é o desemprego que afeta a inadimplência e o comércio. Outro ponto que 

também está intimamente ligado é a falta de um parque industrial e a pouca atração de 

indústria e empresas de fora. Sendo assim, a economia funciona como uma teia de 

incentivos e desincentivos, quando um ponto sofre impacto, outros podem, também, 

sofrer mudanças.  
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Uma variável que se pôde captar através das entrevistas foram o perfil otimista, 

pessimista e indiferente em relação a crise econômica, apesar de todos terem sido 

unânimes em afirmar que a economia atual está em crise, a relação com a mesma ocorre 

de diferentes formas. De todos os entrevistados, 30% está indiferente quanto ao futuro, 

acredita que permanecerá 

como está sem muitas 

melhores nem pioras. 37% 

mostrou-se otimista em 

relação a crise econômica, 

isso porque dentro desse 

perfil existe empresário 

expandindo o negócio, 

contratando e adotando 

novos processos 

organizacionais. 33% 

mostrou-se pessimista, acreditando que a crise neste ano de 2016 irá se aprofundar, bem 

como o número de demissões. 
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 Entre os 33% pessimistas, verifica-se 

que 60% percebeu demissões em seus ramos, 

e em suas próprias empresas, e desses, metade 

acredita que a crise irá ainda piorar. 40% não 

percebeu demissões, mais acredita que este 

ano será de dificuldades, diminuição nos 

lucros e de retração comparado ao ano de 

2015. Dentre os entrevistados, aqueles que 

falaram sobre demissões em suas empresas, 

houve uma média de 40% até mesmo 91% de 

redução de funcionários, principalmente das 

empresas da cadeia do petróleo e construção civil5.  

Dentre os que responderam estar 

otimistas, observa-se que a maioria 

(55%) observa neste momento da 

economia uma chance de implementar 

novos processos, modelos gerenciais e 

cortes mais estratégicos, ou seja, a crise é 

propícia a mudanças estruturais, que a 

longo prazo são benéficas aos negócios. 

Outra parte está expandindo e 

contratando, aqui neste ponto está 

principalmente o agronegócio e a os grandes empresários da fruticultura irrigada, que 

conseguiram tirar benefício da alta do dólar (trabalham com exportação). 

  Há, porém, neste ponto um fator que foge à regra. Observou-se relatos de 

empresários do mesmo ramo em direções opostas, um expandindo e outro com cortes. Ao 

estudar-se mais a fundo estes casos específicos, observou-se que existe um diferencial no 

modo de administração, aquele que está expandindo possui um projeto interno de 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e mão de obra a longo prazo, de forma que 

                                                           
5 Na construção civil, um dos entrevistados relatou uma diminuição de 600 para 300 funcionários (2014-

2015), um dos entrevistados da cadeia do petróleo relatou uma diminuição de 700 para 60 funcionários 

(2014-2015). Outros preferiram não comentar, mas declararam ter existido demissões. 

55%
27%

18%

PROPORÇÃO ENTRE OS 
OTIMISTAS

Oportnidade de
mudanças positivas

Expandindo

Crise não chegou na
empresa

40%

30%

30%

Proporção entre os 
pessimistas

Crise vai aumentar Demissões Os dois
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possuem uma mão de obra qualificada e treinada a longo prazo. Este fenômeno é 

importante pois ressalta a relevância da mão de obra no desenvolvimento do negócio6 e 

como é baixa a proporção dos que treinam a própria mão de obra no universo de todos os 

entrevistados. 

 

 

 Por fim, uma outra parcela que se diz otimista, relata não ter sido afetada pela 

mesma, o consumo permanece estável e acreditam que a situação econômica irá 

gradualmente melhorar, especialmente quando a questão política, também se estabilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Este ponto é também discutido no tópico intitulado “Mão de Obra Desqualificada” no cenário de 

problemas gerais.  

Treina mão de obra
7%

Não comentou sobre 
treinamentos 

internos
93%

Treinamento da mão de obra entre todos os 
entrevistados
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O desemprego apareceu entre os entrevistados como um grave problema a ser 

solucionado em Mossoró, dentre as cadeias econômicas mais afetadas estão: Petróleo, 

construção civil e parte do comércio. Todavia o desemprego não é algo privativo do 

município, o estado do Rio Grande do Norte sofreu em 2015 com uma das piores taxas 

de desemprego desde 2012, quando começou a série histórica por trimestre, entre julho e 

setembro o estado acumulou índice de desocupação de 12,6%. Em relação a geração de 

empregos, o estado do RN também obteve um crescimento negativo na geração, 

decrescendo em 2015 no mês de outubro 0,10% (a média nacional foi de 0,42%). 

(CAGED apud G1RN, 2015). 

Segundo dados da própria prefeitura de Mossoró, entre 2009 e 2013 apenas a 

indústria se manteve estável. 

 

Fonte: Prefeitura de Mossoró (2014) 
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A construção civil apresenta-se em ciclos, mas os anos de 2014 e 2015 foram de 

tendência negativa, tanto pelos cortes de financiamento para construção como diminuição 

de programas como Minha casa, minha vida. 

 Dados mais recentes do ISPER (Informações para o Sistema Público de Emprego 

e Renda) da base de dados CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregos) 

mostrou que para o ano de 2015 a flutuação do emprego formal (Balanço entre admitidos 

e demitidos) foi negativa para quase todas as áreas, com exceção da: Administração 

pública e agropecuária. 

 
Fonte: CAGED (2016) 

 

 

Quando observadas as tendências 

de 2009-2013 com a flutuação do emprego 

em 2015, Mossoró apresenta um cenário de 

risco, certificando que o desemprego, bem 

como a relação admissão e desligamento é 

uma preocupação legítima das cadeias 

produtivas locais. 

Uma consequência natural do 

aumento do desemprego é a diminuição do 

ritmo do comércio, sendo este um fenômeno 

também apresentado para o caso de Mossoró.  

A atual dificuldade do comércio local pode 
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 Admitidos Desligados Saldo 
EXTR MINERAL 332 381 -49 

IND TRANSF 2.468 2.605 -137 

CONSTR CIVIL 3.918 5.327 -1.409 

COMERCIO 5.781 6.180 -399 

SERVICOS 9.682 9.793 -111 

ADM PUBLICA 19 11 8 

AGROPECUARIA 4.180 3.573 607 
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ser também observada pelo aumento na taxa de inadimplência, segundo informações do 

SPC (CARDOSO, 2016) entre 2014 e 2015 Mossoró registrou aumento no número de 

inadimplentes. Apesar da evolução no valor total, a proporção da população com dívidas 

não pagas é considerada baixa, representando 4,77%. Evoluiu positivamente, também, o 

número de pessoas que conseguiram quitar 

suas dívidas. 

Contudo uma questão própria de 

Mossoró diz respeito a sua vocação para ser 

uma cidade região, porém a falta de 

planejamento do transporte público que 

observe a necessidade do município em se 

alinhar as necessidades comerciais externas 

e alcançar o grau de polarização que pode 

alcançar ainda mais, vem contribuindo para 

a queda no comércio. 

 

REGIÃO DE INFLUÊNCIA NO ESTADO DO RN 

Fonte: REGIC-IBGE (2007) 

A imagem acima aponta que Mossoró possui influência em toda uma região, 

pautada principalmente no: Comércio (regional e interestadual) e serviços de educação e 
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saúde. Sendo assim, seu planejamento envolve uma complexidade maior que apenas 

pensar a situação local, mas pensar-se regionalmente. 

Por fim, o retorno lento do investimento apareceu no diagnóstico com baixa 

proporção, o mesmo significa que aquele investidor que quiser permanecer em Mossoró 

deve planejar o retorno a longo prazo, uma vez que a cidade não apresenta a dinâmica 

econômica que apresentava entre 2008 e 2012, logo, o empresário precisa se preparar para 

um período de maior dificuldade. 
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PETRÓLEO 

 

Mossoró passou muito tempo com base na cadeia do Petróleo, sendo a Petrobrás 

uma das maiores incentivadoras de uma vasta cadeia de suprimento e injetora de recursos 

na economia local por meio dos salários e dos produtos comprados na própria cidade. 

Contudo, desde 2014 a empresa vem desativando inúmeras de suas atividades, reduziram 

em aproximadamente 20% o número de empresas que participavam dessa cadeia.  

A exploração em Mossoró se encontra em crise devido a diversos fatores: 

 De cunho natural, pois a exploração em terra depende da qualidade dos poços, e a 

cidade reúne um conjunto de poços maduros, onde o custo para explorar tornar-se 

elevado, portanto, reduzindo drasticamente a exploração local; 

 Outro de cunho político, uma vez que houve o redirecionamento dos investimentos 

para a exploração nas áreas do pré-sal, no sudeste brasileiro, realocando recursos. 

 

As demissões se acumulam no estado em aproximadamente 15 mil postos de 

trabalho, segundo os entrevistados que compõe a RedePETRO – Mossoró, e a perspectiva 

é que aumentem neste ano. 

Ainda assim a região é considerada estratégica para a economia potiguar, no 

acumulado de janeiro a dezembro de 2015, o Rio Grande do Norte exportou US$ 65,9 

milhões de vendas de fuel oil, óleo combustível derivado do petróleo, 21% de todo o 

produto exportado, tendo em Mossoró um dos polos do estado. 

Uma das soluções que os empreendedores desta cadeia colocam é a liberação 

desses poços maduros para a exploração privada, assim, essas empresas explorariam as 

áreas que não interessariam a Petrobrás e se tornariam fornecedores, porém, essa é uma 

questão complexa que envolve relações políticas e legais. 

 

Cadeia do Petróleo, Cadeia do Sal, 

Cadeia do turismo e Novas Cadeias
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SAL 

 

Em relação a cadeia do Sal, Mossoró possui todos os fatores naturais propícios 

para a produção de sal marinho, dentre as quais estão: ventos fortes e constantes, clima, 

salinidade da água do mar e a região está estrategicamente entre áreas propícias, tendo 

um porto a disposição para escoamento de parte da produção. Atualmente é uma das 

cadeias que mais emprega mão de obra 10 mil diretos, e calcula-se que 5 vezes mais 

indiretos, isso porque a geração de sal na região é responsável pela produção média de 

95% de todo o sal nacional e a mão de obra não precisa de muita qualificação.  

 Devido aos quatro anos de seca prolongada na região;  

 Concorrência com o sal chileno, a produção de sal nacional vem enfrentando 

dificuldades,  

 Queda do preço da tonelada de R$ 200,00 para R$ 40,00 em média devido uma 

superprodução, chegando em 2015 a 7 milhões de toneladas, 2 a mais que o 

necessário (Seca prolongada).  

 Legislação Ambiental e relação com os órgãos fiscalizadores. 

 

Assim, a cadeia do sal enfrenta neste ano uma crise em sua estrutura, afetando 

diretamente a cidade de Mossoró. 

 

CAL 

Uma terceira indústria local que tem relevância na produção municipal e também 

se encontra em dificuldades é a relativa à extração de calcário e produção de seus 

derivados (cal, cimento e argamassa), isso porque o RN possui uma das maiores reservas 

de calcário do Brasil e Mossoró se constitui num dos municípios com maior possibilidade 

de exploração. Todavia, segundo entrevistados desta cadeia, com a queda da construção 

civil (especialmente pelos cortes nas políticas nacionais de construção e financiamento) 

a indústria do cimento também diminuiu o ritmo que vinha atuando, com baixas 

perspectivas para este ano. 

O quadro que se desenha, portanto, é dificuldades nas três principais economias 

do RN, com exceção da fruticultura que conseguiu manter um desenvolvimento relativo, 

haja vista sua pauta para exportação e o aumento do dólar. 
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TURISMO 

 

A cadeia econômica do turismo, por sua vez, não se manifesta como uma atividade 

estrategicamente desenvolvida a fim de colocar Mossoró num circuito econômico 

rentável e vantajoso ao município. Ainda que Mossoró possua eventos relevantes, como 

o caso do “Chuva de Bala”, “Cidade Junina” não existe uma visão estratégica dos 

mesmos, capazes de engatar uma cadeia sustentável.  

A cidade possui atrativos únicos que podem ser rapidamente utilizados para o 

turismo de lazer, que também não são explorados. Existe inúmeras oportunidades como 

exploração de novos eventos, novos circuitos culturais: o caminho do cangaço, museu do 

sal, circuito visitando as instalações de petróleo e o porto, gastronômico entre outros, que 

também podem ser incentivados. 

Atualmente, devido à falta de investimentos estaduais neste quesito e falta de 

planejamento local, Mossoró tem se aproximado mais do Ceará e do circuito de daquele 

estado, que de Natal e dos circuitos potiguares. 
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NOVAS CADEIAS ECONÔMICAS 

Por fim, pensar novas cadeias econômicas locais é fundamental, Mossoró está 

estrategicamente próxima de capitais, próxima ao mar, tem áreas de influência entre 

estados como CE e PB, possui cadeias econômicas locais com uso intensivo de tecnologia 

(sal, fruticultura e petróleo), possui um polo tecnológico em franca expansão 

(Universidades Públicas Federais e estaduais, bem como institutos de tecnologia Federal). 

Tais fatores permitem a Mossoró inovar e buscar novas cadeias econômicas locais, dentre 

os entrevistados surgiram algumas como: Energias renováveis (eólica e solar) pensando 

em produzir localmente parte das peças, e desenvolver um polo tecnológico utilizando as 

universidades locais. Contudo, nenhum desses vem ganhando dimensões na cidade. Vale 

ressaltar que todos esses já estão citados em projetos como o “Mais RN” desenvolvido 

pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), mas que não tem sido 

utilizado pelas administrações locais como norte do desenvolvimento aproveitando as 

potencialidades locais. 
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INSERÇÃO DAS UNIVERSIDADES NO CONTEXTO DA CIDADE 

 

Inserir as universidades no contexto da cidade foi ressaltado por diversos 

entrevistados, e já debatido em outros pontos deste diagnóstico, isso porque há a sensação 

de que as universidades estão distantes da realidade e das dinâmicas locais, ou seja, 

existem atividades, cadeias produtivas e demandas que as universidades não têm 

respondido, por outro lado, a universidade é um polo formador de novos profissionais que 

precisa estar preocupada com o resultado de seus alunos, ou seja, se os mesmos estão 

conseguindo se empregar, se o mercado de trabalho tem absorvido os profissionais, se 

eles chegam na iniciativa privada com as habilidades mínimas e esperadas.  

Há uma demanda, de tal forma, que se aproxime vida acadêmica da prática 

cotidiana, na visão dos empreendedores locais é urgente a aproximação com a 

universidade. Alguns dos motivos da distância entre universidade e iniciativa privada são, 

segundo os entrevistados: 

Inserção das Universidades no contexto  
da cidade, Pouca Inovação dos 
empresários e classe econômica pouco 
unida

 Professores e cursos não estão empenhados em compreender e dar respostas as 

demandas locais; 

 O corpo docente, muitas vezes vem de outras cidades e por desconhecer a realidade 

local não consegue criar as parcerias necessárias; 

 Os alunos podem ser mais incentivados em elaborar nos seus “Trabalho de Conclusão 

de Curso” (TCC) temas condizentes com a realidade local e, se possível em parceria com 

os órgãos públicos e iniciativa privada; 

 A iniciativa privada precisa, por outro lado, estar aberta a dialogar, conhecer e escutar 

o que as universidades vêm desenvolvendo e como podem tornar-se parceiros de 

novos projetos. 
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 A preocupação de tornar a universidade mais ligada a cadeia econômica local 

surge da necessidade por um lado, da necessidade de colocar a empregabilidade como 

uma questão fundamental e importante. Já por outro lado, é importante que novos 

profissionais qualificados ocupem espaços nas empresas e nos empreendimentos locais, 

levando novas estratégias, novas visões e novas perspectivas para as diversas atividades 

econômicas as quais possam se inserir.  

 A única forma desse processo ocorrer, ainda que de maneira gradual e lenta, é a 

partir da criação de canais mais fortes de comunicação entre professores e empresários, 

que possam fechar projetos práticos, com metas para contratação de estagiários, avaliação 

de desempenho, discussão de aprimoramento e do constante avanço neste quesito. 

 

POUCA INOVAÇÃO DO EMPRESÁRIO 

  

Outro ponto bastante interessante que surgiu a partir das entrevistas e que exige 

uma capacidade de auto avaliação do empresário é o ponto “Pouca inovação dos 

empresários”, neste quesito aparecem: o pouco uso das ferramentas de tecnologia e 

informação capazes de colocar a empresa em outro patamar, o pouco uso das instituições 

de ensino e qualificação técnica (neste aspecto, o próprio empresário), e resistência em 

buscar assistência especializada em projetos de consultoria e publicidade moderna.  
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CLASSE ECONÔMICA POUCO UNIDA 

 O último ponto deste bloco de desafios, trata da classe econômica pouco unida, 

relatado por 10% dos entrevistados. Neste aspecto pode se perceber que para alguns há 

uma falta de entrosamento entre empresários de mesmo ramo e de ramos diferentes, não 

há objetivos comuns e quando há, poucos se mobilizam para levar a frente as atividades. 

No momento de crise que a cidade passa é fundamental a sinergia e a soma de forças para 

atingir as metas comuns. No campo das políticas públicas é comum referir-se a este 

fenômeno como free rider ou, efeito carona, onde racionalmente cada indivíduo pensando 

isoladamente entende que sua participação pode trazer mais custos do que benefícios no 

curto prazo para si, sendo assim, decide esperar que outros levem a frente a mudança 

esperando no final ser também beneficiado. Logo, este é um risco que se apresenta no 

momento que apenas 10% reconhece esse ser um problema. 
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DISTÂNCIA ENTRE GOVERNO LOCAL E EMPRESÁRIOS  

 

A saúde financeira de um governo local, bem como o desenvolvimento local, só 

é capaz de acontecer quando a iniciativa privada e a classe produtiva local estão estáveis 

e confiantes para investir sendo para isso necessário confiança no setor público. Portanto, 

o equilíbrio entre si garante um desenvolvimento mais sustentável, já que se geram 

diretamente: empregos e salários e, indiretamente: impostos pagos. 

A classe produtiva garante a geração e a circulação de dinheiro na cidade, desta 

forma a gestão pública deve estar em sintonia com esses, a fim de que exista um 

planejamento harmônico e que os objetivos possam ser mutuamente buscados. Porém, 

segundo as entrevistas o que se pôde perceber é que há gradualmente um deslocamento 

entre esses dois agentes, o que tem prejudicado o próprio desenvolvimento local.   

Porém, observou-se dois perfis de empreendedores, parte afirmou que é preciso 

participar e que o empresariado 

precisa se engajar, não precisa 

ser chamado, mas criar as 

oportunidades de incentivar 

determinadas políticas 

públicas. Outra parte deixou 

claro a insatisfação de não 

participar das decisões públicas 

e de não existir um bom 

diálogo com o poder local, 

porém, espera ser chamado. 

  

Distância entre governo local e 
empresários e distância entre 
empresário e sociedade

Participação  do empresário nas 
questões políticas

57% reclama que não é 
chamado para participar

(13% de todos os entrevistados)

43% afirmou que o empresário 
precisa participar

(10% de todos os entrevistados)
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DISTÂNCIA ENTRE EMPRESÁRIO E SOCIEDADE 

Outro ponto que também traz uma parte do perfil proativo dos empreendedores 

locais é a questão de se envolver com as questões e demandas da população local por 

meio de convênios ou ações solidárias, que prestem a algum serviço social, dentre os 

13,3% que relatou ser essa uma questão importante, apenas 6,6% afirmaram desenvolver 

algum tipo de atividade com a comunidade. 
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POUCA INDÚSTRIA/ POUCA ATRAÇÃO DE EMPRESAS  

 

A indústria foi ressaltada como o tipo de atividade econômica capaz de 

desenvolver a cidade pela sua base sólida, número de empregados e relação com 

empregos indiretos (toda uma cadeia de fornecedores que se cria).  

Até 2011 Mossoró crescia na área industrial, contando com 31 novas instalações 

industriais na região, especialmente atividades ligadas ao: petróleo, cimento, moagem e 

refino de sal, ceramista. O ano de 2008 para Mossoró foi diferenciado sendo o maior PIB 

industrial do RN, em torno de R$ 1,8 bilhão. Todavia Mossoró não manteve o ritmo de 

desenvolvimento e hoje assiste a um processo de desindustrialização, como as empresas 

de beneficiamento de caju que vieram a fechar, dentre outras especialmente da cadeia de 

fornecimento do petróleo e gás, com a crise da Petrobrás também refletiu neste quesito. 

Foi observado, portanto, que Mossoró está cada vez mais carente deste tipo de atividade, 

mas essa não é apenas uma situação municipal, mas todo o estado do Rio Grande do Norte 

observa esta dificuldade. 

Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE), 

observou que o RN, desde o fim de 2013, apresenta relativa queda no número de pessoas 

ocupadas nessa atividade, com crescimentos pontuais em alguns trimestres, mas não se 

verifica uma recuperação. 

Pouca Indústria/ Pouca atração de 
empresas e Falta de um parque industrial
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Fonte: IBGE-PNAD 

 

 O mesmo padrão de queda se observa nos salários reais (descontado a inflação) 

que vinha subindo desde o segundo trimestre de 2014 e sofreu uma grande queda no 

último semestre de 2015 
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Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
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 Constata-se que para o RN a situação da indústria de fato é de dificuldade, tanto 

pela diminuição no número de pessoas empregadas na atividade com pela queda dos 

salários mais recentemente, assim a situação da indústria é macro, atingindo também 

Mossoró. 

O município segue no 

mesmo padrão de dificuldade 

ao ser observado os dados da 

Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e 

do Cadastro Geral de 

Empregados e 

Desempregados (CAGED) 

para a indústria. 

 

 

 

 

  

 

 

 Indicadores comprovam esta dificuldade, logo, há de fato uma preocupação 

legítima com a falta de políticas de incentivo a industrialização, de atração, de geração de 

empregos e mais vagas nesse setor. 

 

 

 

FLUTUAÇÃO DO EMPREGO FORMAL 

(jan. 2015 – dez. 2015)  

Indústria Admitidos Desligados Saldo 

Extrativa Mineral 332 381 -49 

De transformação 2.468 2.605 -137 

De utilidade pública 

(Água, gás e energia) 

36 19 17 

In
d

ú
st

ri
a 

-
M

o
ss

o
ró

Extrativa Mineral -742

De transformação - 711

De utilidade pública 
(Água, gás e energia)

261

Fonte: RAIS (2014) 

VARIAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS 

2013 - 2014 

Fonte: CAGED (2015) 
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FALTA DE UM PARQUE INDUSTRIAL 

 Outro fator trata da necessidade de se buscar empresas e indústrias externas, sendo 

para isso preciso que a prefeitura e o município estejam preparados. No que tange a mão 

de obra, já existe um polo de desenvolvimento e educação capaz de atender as mais 

diversas demandas, sendo Mossoró um centro regional neste quesito.  

 Porém, a prefeitura precisa estar preparada e apta a buscar os investidores com 

equipe técnica capacitada, projetos locais que deem segurança e clareza de como se dá a 

relação com o poder público e por fim, precisa pensar um parque industrial: local 

propício, com incentivos e infraestrutura básica para instalação e com projetos claros para 

seu uso, este é um diferencial capaz de tornar Mossoró mais atrativa e que aparece como 

uma grande demanda dos entrevistados. 
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Atualmente o maior problema em relação a água em Mossoró, segundo os relatos 

podem ser divididos em dois grupos: De gestão e natural. 

O problema em relação a gestão, diz respeito a interação entre: Empresários, 

Caern, Governo estadual e a possibilidade de se cavar novos poços na cidade. Segundo 

os entrevistados a CAERN está impossibilitada de cavar os poços necessários na cidade 

para ajudar na demanda de consumo devido ao seu déficit de recursos financeiros, 

todavia, o empresariado de Mossoró se propôs em unir-se e arcar com os custos, realizar 

a obra e fornecer posteriormente, à um preço subsidiado para a CAERN redistribuir na 

rede, logo, a proposto segue moldes para uma Parceria Público Privada (PPP) capaz de 

sanar um grave problema de Mossoró. O processo, porém, está em vias de análise, mas 

com alto risco de ficar parado devido aos trâmites burocráticos e políticos envolvidos. 

O segundo problema em relação a água, possui causa natural, trata-se da estiagem 

de aproximadamente 4 anos, uma das mais longas nos últimos anos. Há na região de 

Mossoró, dois aquíferos, o Jandaíra, “que além de servir para uso da fruticultura irrigada, 

também atende através de poços, comunidades rurais de Mossoró, Baraúna e Governador 

Dix-sept Rosado” (NO MINUTO, 2012). Este fica numa profundidade média de 70 a 100 

metros de profundidade, sendo mais raso e mais barato para a captação. A estiagem 

prolongada fez com que o volume neste aquífero diminuísse ao longo do ano, por não ser 

reabastecido, o que leva a preocupações. 

Outro aquífero é o Arenito Assu, este, por sua vez, tem profundidade de 

aproximada entre 400 e 800 metros e o custo para utilizá-lo chega a aproximadamente 3 

milhões de reais, o volume deste está mais preservado. 

A proporção do uso de água no Brasil, configura-se da seguinte forma: 

 70% da água é utilizada para agricultura  

 21% para indústria  

 9% para consumo humano direto. 

Seca e gestão da água
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Vale salientar que Mossoró é uma região conhecida pela fruticultura irrigada, 

assim, é preciso que se avance cada vez mais no combate ao desperdício, tanto pela falta 

de manutenção na rede de distribuição, que chega a desperdiçar no Brasil em torno de 

50% e 70%, bem como nas tecnologias de irrigação que diminuem o desperdício nas 

plantações. 
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Com base nas entrevistas foi possível criar organogramas lógicos capazes de 

representar alguns cenários que Mossoró enfrenta, estes contam com temas 

interdisciplinares, uma vez que a essência das questões econômicas estão todas 

interligadas em algum nível. 

 O primeiro organograma apresenta a descrição das cadeias locais e como os agentes 

observam o estado atual das mesmas, no caso das energias renováveis e do turismo, que 

se apresentam com uma interrogação, são cadeias que poderiam ser desenvolvidas 

(alternativas) mas não vêm sendo. As setas verdes significam: estabilidade ou 

desenvolvimento; as vermelhas: retração. 

 

 O segundo apresenta informações acerca do comércio local e suas relações; 

 

 O terceiro apresenta os dois principais serviços que Mossoró desenvolve, colocando-a 

numa posição de destaque tanto na saúde como na educação superior, polarizando 

municípios do entorno, até mesmo outros estados; 

 

 O quarto apresenta como a cadeia de educação de Mossoró está constituída e os desafios 

a enfrentar para aproximá-las das cadeias econômicas; 

 

 O último apresenta a solução descrita pelos entrevistados para superar a crise na iniciativa 

privada (por meio da aplicação de uma gestão empresarial estratégica) e se faz a pergunta: 

Por que num momento de crise o empresário precisa se renovar, cortar gastos, inovar 

processos, rever gastos, cortar pessoal etc. para poder superar o momento de dificuldade, 

mas o serviço público local, que enfrenta o mesmo cenário não toma essas atitudes? 

 

Quadros Resumo
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CADEIAS LOCAIS E COMO 

OS AGENTES AS OBSERVAM 
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COMÉRCIO LOCAL E SUAS 

RELAÇÕES 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS PARA A 

CADEIA ECONÔMICA 
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POLO EDUCACIONAL 

Ensino 
Profissionalizante

CIEE
SENAC

SEBRAE

SENAI

Múltiplas 

cadeias 

econômicas 

locais 

Universidades 

Privadas 

Educação 
Superior

UFERSA

IFRN

UERN

1 

2 

3 

 

 

Precisa se alinhar com as cadeias 

econômicas locais, especialmente os 

cursos de: gestão, TI, engenharia (energ. 

Renováveis). 

 

 

Capacitação de jovens, estágios, 

renovação técnica, serviços de 

consultoria e logística, inovação devem 

ser mais procurados pelos empresários. 

 

Buscar se envolver mais com as demais 

instituições e transformá-las em ativos 

para o desenvolvimento 

 

1 

2 

3 
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SOLUÇÃO PELA GESTÃO 

EMPRESARIAL 
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7 

                                                           
7 Imagem adaptada de:SEGPLAN-Goias, disponível em:< http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/197009/segplan-abre-novas-

vagas-para-curso-superior-em-gestao-publica> 

CENÁRIO POLÍTICO

LOCAL

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/197009/segplan-abre-novas-vagas-para-curso-superior-em-gestao-publica
http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/197009/segplan-abre-novas-vagas-para-curso-superior-em-gestao-publica
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Esta parte do diagnóstico surgiu a partir da análise das entrevistas onde pôde se 

constatar que o problema relatado como: “Má administração” se configurava, na 

realidade, em um arranjo de inúmeros outros problemas menores. 

Má administração foi citado por todos os entrevistados como um problema atual 

de Mossoró, sendo este ponto subdividido em doze fatores, conforme a tabela abaixo: 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL 

Proporção em 

que foi dito 

(%) 

Falta de organização gerencial da administração 63,3 

Falta de organização financeira 46,6 

Cargos comissionados e servidores públicos 33,3 

Serviços básicos 33,3 

Liderança fraca 23,3 

Governabilidade com o legislativo 20 

Planejamento de curto prazo 20 

Falta de retorno dos impostos 13,3 

Pouca transparência  13,3 

Falta de uma política clara e definida  10 

Corrupção 6,6 

Descontinuidade das políticas públicas 6,6 

 

Vale ressaltar que todos esses problemas compõem juntos uma teia dinâmica e 

complexa, interferindo 

um no outro 

sistematicamente, 

para tanto, neste 

diagnóstico os mesmos 

são agrupados 

separadamente para 

fins de análise, 

conforme a frequência 

com que apareceram 

nas entrevistas.  

 
0 10 20 30 40 50 60 70

Falta de Organização gerencial da administração

Falta de Organização financeira

Cargos Comissionados e Servidores Públicos

Serviços Básicos

Liderança Fraca

Governabilidade com o legislativo

Planejamento de curto prazo

Falta de Retorno dos Impostos

Pouca Transparência

Falta de uma Política Clara e definida

Corrupção

Descontinuidade das Políticas Públicas

SUBGRUPOS  DO PONTO "MÁ ADMINISTRAÇÃO" EM 
MOSSORÓ
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Este ponto ressalta a necessidade da administração pública se profissionalizar e 

passar para a sociedade o sinal de que está se modernizando através de novas estratégias 

de planejamento interno e pela adoção de mecanismos de controle do serviço prestado: 

Metas, indicadores e avaliações. 

Assim como a iniciativa privada precisa se remodelar frente a um cenário de crise, 

também a gestão pública, portanto, a gestão empresarial estratégica, com suas devidas 

ressalvas e adaptações aos serviços públicos devem ser colocadas como objetivos futuros 

da administração municipal, segundo os entrevistados. 

A adoção de novos processos na gestão pode ser capaz de resgatar a confiança e 

o crédito com os investidores locais, facilitando, também, a atração de investimentos 

externos, por meio de secretarias eficientes, organizadas e em sinergia com os demais 

agentes públicos locais.  

O mesmo acontece com o líder do executivo local, que por meio de tais mudanças 

demonstra sua capacidade de planejar estrategicamente, colocando como prioridade 

aquilo que os agentes externos esperam de uma administração pública: profissionalismo. 

Alguns dos pontos levantados pelos entrevistados apontam como mudanças 

vantajosas: 

 Inserir no cotidiano das secretarias mais sistemas de informação com base nos avanços 

da TI, agilizando processos, aumentando a eficiência na prestação de dados, 

economizando em insumos administrativos e pessoal, uma vez que sistemas eficientes 

reduzem a necessidade de pessoal; 

 

 Diagnosticar as prioridades atuais de reforma interna do serviço público, levantando 

os principais gargalos, dificuldades e buscando soluções inovadoras; 

 

 Ter como missão: eficiência, agilidade, organização e transparência, para que todas as 

reformas venham com este intuito; 

ORGANIZAÇÃO GERENCIAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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 Criar uma cartilha de projetos, com novas ideias, ouvindo atores sociais como os 

empresários, as universidades, os centros de educação local e a população, de forma 

que a prefeitura compreenda quais são as principais demandas; 

 

 Os projetos devem ser elaborados com excelência, sendo alocados os recursos 

necessários para que os mesmos saiam do papel e se concretizem na realidade. Buscar 

no momento de crise fiscal: convênios federais e Parcerias Público Privadas. Os 

projetos devem ser transparentes e cumpram metas, indicadores e prazos 

estabelecidos; 

 

 Organizar-se internamente para atrair investimentos externos, sendo para isso 

necessário possuir planos claros e definidos apontando os objetivos que a cidade tem 

a médio e longo prazo, bem como pessoal técnico preparado para receber os 

investidores e apontar as vantagens e potenciais que a cidade oferece; 

 

 Contratar diagnósticos externos para mapear todos os seus custos: De pessoal, 

terceirizados, alugueis e contratos, para compreender a fundo como são gastos os 

recursos públicos, buscando torná-lo mais transparente, bem como eficiente, revendo 

gastos e economizando aonde for possível sem prejudicar o serviço final. Para isso 

uma auditória interna é fundamental. 

 

Estas são algumas das principais mudanças necessárias para resgatar a 

credibilidade, capacidade de investimento e eficiência administrativa, a fim de 

modernizar a gestão pública local, profissionalizá-la e colocar novos rumos e 

perspectivas. 

S
er

v
iç

o
 P

ú
b
li

co
 

Credibilidade
As promoessas não cumpridas, os projetos que não saem do papel, a falta de
capacidade técnica em transformar a realidade local aumentam o descredito da
sociedade com o serviço público, sendo necessário o resgate urgente da confiança no
serviços público local.

Recursos
Os recursos públicos são cada vez menores, como será observado neste diagnóstico,
contudo as reformas administrativas para que o mesmo seja melhor utilizado e
estrategimanete gerido não são observadas.

Administração
Muitas pessoas compondo a administração pública, mas o retorno em serviços de
qualidade e rápidos não são observados. A mesma precisa ser pensada a partir dos
resultados que deve gerar.

Cargos 
Comissionados

Esses cargos precisam ser pensados tecnicamente, a fim de que o serviço prestado não
seja prejudicado

Interesse Político Os interesses políticos, a troca de favor e as relações de poder podem gerar prejuízos
npo tocante às questões técnicas, prejudicando o interesse coletivo
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Essas reformas serão capazes de resgatar a confiança da iniciativa privada local 

em investir na cidade, bem como garantirão mais chances de atrair investidores de outras 

regiões, uma vez que a administração pública se torna capaz de passar a confiança 

necessária.  

Segundo os entrevistados, um dos pilares básicos para que exista equilíbrio e 

avanços na relação pública com a privada é a confiança no líder, ou seja, o prefeito deve 

se tornar apto em passar credibilidade aos investidores, sendo para isso necessário 

principalmente: Política clara e definida, Segurança jurídica e regras claras e, uma 

administração pública eficiente. 

 

PREFEITURA

Gerencialismo

Metas e 
resultados

Plaejamento 
estratégico

Inovação

Transparência

Competência 
dos 

funcionários

Combate a 
corrupção

Diminuição 
do número 
de cargos

Contenção 
de 

despesas

Infraestrutura

básica
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Com base nas análises dos entrevistados, existe possibilidade real de ativação de 

novas cadeias econômicas, bastando para isso uma relação mais próxima e de confiança 

da economia local com a administração pública, segundo os relatos, esta relação consegue 

se consolidar a partir de uma questão chave: o resgate da liderança do chefe do executivo.  

O prefeito como chefe do executivo local deve conseguir passar tanto a sociedade 

como para as forças produtivas a confiança e a credibilidade necessária para apoiarem e 

investirem em seus planos, programas e projetos. 

O líder deve ter conhecimento da máquina pública e reunir as capacidades para 

uma administração eficiente: reunir bons secretários legitimados pela competência 

socialmente reconhecida e dar o exemplo de mudança na forma administrativa.  

Resgatar a confiança da sociedade e dos empresários é fundamental no cenário 

econômico atual, onde a classe produtiva encontra-se desestimulada para investir e 

observam na prefeitura uma instituição pouco eficiente sem um centro de liderança sólido. 

No momento que o gestor se tornar líder e passar segurança por meio dos 

exemplos práticos, os demais agentes retomam a confiança e um novo processo de resgate 

do investimento local torna-se capaz de acontecer. 

LIDERANÇA DO CHEFE DO EXECUTIVO

Prefeito 
•Assumir o pepal de líder

•Diminuir incertezas

•Equipe qualificada

Segurança 
para o 
investidor

•Deve levar a cidade aos eventos externos

•Estude e conheça em prifundidade as cadeias 
econômicas locais e suas possibilidades

•Conhecer os estudos econômicos e utilizá-los 
(exemplo do "Mais RN" que mapeia os cenários para 
a região e para a cidade

Iniciativa 
Privada

•Confiança para investir na 
cidade



P á g i n a  | 68 

 
 
 
 
 

Por fim, o caminho para organização da gestão pública é gradual e deve ser 

observado a longo prazo, como uma política de Estado e não de governo, assim, é preciso 

ultrapassar os interesses partidários e imediatistas.  
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O planejamento de curto prazo foi ressaltado como problema devido a percepção 

de que o principal interesse dos partidos e dos agentes públicos é permanecer na posse do 

poder e manter-se no cargo, sendo para isso necessário planejar ações que surtam efeitos 

no prazo máximo de quatro anos. 

Esse comportamento é utilizado de forma estratégica, porém o planejamento de 

longo prazo, “aquele que observa resultados futuros acabam passando dos limites 

temporais de interesse do poder público local” (SILVA et. al, 2013). Este tipo de 

comportamento vai em contramão do que se entende por planejamento estratégico. 

Segundo o estudo de Silva et. al (2013) é possível “identificar que, entre as áreas da 

gestão, os municípios atribuem maior importância aos fatores diretamente relacionados à 

população. Isto revela a influência do fator político, que indica a adoção de ações que 

afetam a decisão de voto dos eleitores” e por sua vez surtam efeitos no curto prazo. 

(SILVA et. al, 2013, p. 100). 

Em relação a este ponto, existe também o problema da descontinuidade das 

políticas públicas, em que atividades que vinham sendo desenvolvidas são interrompidas 

e substituídas no momento que outros grupos políticos assumem o poder, tal ação 

acontece especialmente no intuito de atribuir novos valores a gestão presente e 

dissociação com a passada.  

Em detrimento a isso, existe leis federais como o Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), e Lei Orçamentária Anual (LOA) que exercem uma 

necessidade mínima de planejamento a médio prazo (ao longo dos quatro anos) como é o 

PPA, todavia, percebeu-se que em Mossoró a descontinuidades foi um problema 

observado pelos entrevistados. 

PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO E 
DESCONTINUIDADE DAS POLÍTICAS      
PÚBLICAS
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Com base nas ideias expostas foi possível realizar um quadro que exemplifica uma 

das dificuldades em se planejar a longo prazo e, desenvolver políticas públicas que 

ultrapassem governos, especialmente quando de partidos diferentes, onde a 

descontinuidade tende a ser maior. O ciclo de eleição no Brasil ocorre em dois blocos, o 

primeiro trata do: Executivo Federal, Legislativo Federal, Executivo Estadual e 

Legislativo Estadual (4 em 4 anos); o segundo bloco trata do Executivo e Legislativo 

municipal (4 em 4 anos). Estes dois blocos se intercalam de dois em dois anos, por isso, 

o cidadão brasileiro está envolvido em processos eleitorais, bem como os partidos 

políticos, que trabalham em suas campanhas nestes períodos. 

 

 

 

A linha temporal demonstra uma constante quebra de ritmo, ao longo de dois em 

dois anos, e a dinâmica local está sempre interagindo na rotina e na manutenção dos 

projetos municipais direta e indiretamente ao longo do tempo.  

Há, ainda que se somar um terceiro fator, ou uma terceira linha imaginária 

formando um terceiro bloco, aonde estariam os servidores públicos concursados 

municipais. Estes possuem um tempo de 20 até 30 anos, que passariam então por diversas 

dinâmicas diferentes.  

Esta realidade dinâmica e complexa das eleições também contribui para que o 

planejamento de longo prazo seja prejudicado em frente ao curto prazo. 
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A questão dos cargos comissionados apareceu como um ponto recorrente nas 

entrevistas, por isso o mesmo também é tratado especificamente em cima de sua principal 

problemática, que não é só de Mossoró, mas debatida no cenário nacional. 

Uma variável relevante na gestão local é o número de cargos comissionados e a 

forma da escolha para investidura das funções, entendidos como cargos de confiança, não 

sendo necessário concurso público para assumi-los para Lenzi (2012) “as funções de 

confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 

e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento”, são os cargos em comissão.  

Em novembro de 2015, por lei Mossoró tinha direito de indicar 735 cargos em 

comissão, todavia, segundo Dantas (2015) em novembro deste ano possuía neste tipo de 

função, 651 trabalhadores. Porém, para um apontamento mais criterioso é preciso uma 

contagem dos cargos comissionados, por pastas, por função, por tempo de serviço a fim 

de elaborar um planejamento mais eficiente de cortes e de realocações. 

No início de 2016, um anúncio de corte na prefeitura de Mossoró foi feito, gerando 

uma economia anual de R$ 1.700.000,00 reais com cargos comissionados.  

Outra demanda levantada é sobre os parâmetros para escolha dos cargos 

comissionados. A justificativa da escolha deve vir por uma capacidade técnica e 

profissional, assim garante-se a legitimidade daqueles que ocupam os cargos de 

confiança.  

Existe a possibilidade dos cargos serem utilizados como troca de apoio, 

especialmente com o legislativo, este é um apontamento de Mcauchar (2008), onde no 

Brasil, uma das principais fontes de corrupção e oneração na folha advém de tais cargos: 

“O uso político da indicação dos cargos em comissão de recrutamento amplo e a 

utilização da contratação de servidores temporários para a política de clientelismo são as 

CARGOS COMISSIONADOS
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fontes de corrupção e oneração na folha de pagamento da Administração Pública”, desta 

forma, é de fundamental importância o rigor, a transparência e o controle de tais cargos. 

O último apontamento acerca deste tema diz respeito ao investimento no servidor 

público, assim como na iniciativa privada, os funcionários precisam estar motivados e 

realizando suas tarefas da maneira mais eficiente possível, para isso é indispensável o 

investimento nos recursos humanos da prefeitura através de treinamentos, cursos e 

aperfeiçoamento. É preciso que, dá mesma forma que o servidor se sinta apto a realizar 

um trabalho de qualidade, o mesmo seja cobrado por meio de metas, avaliações e auto 

avaliações, um costume da iniciativa privada que pode ser adaptado ao serviço público 

local.    
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Uma questão diretamente relacionada com a anterior (Cargos Comissionados), diz 

respeito as formas de se conseguir apoio da câmara municipal. O sistema público 

brasileiro divido em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, é planejado sob um 

sistema de “freios e contrapesos” (PINHO, 2016), onde um poder exerce influência na 

atividade do outro, de forma a equilibrarem-se. Este fato, somado ao sistema 

presidencialista de coalizão, cria a necessidade do chefe do executivo criar apoio da 

maioria do legislativo para avançar com projetos e políticas públicas, com isso, gerou-se 

no Brasil um problema na relação executivo-legislativo no que tange a capacidade de 

gerar governabilidade, ou seja, apoio para desenvolvimento das ações. 

Alguns dos entrevistados apontaram esta relação com a câmara municipal um 

fator de risco para uma gestão pública eficiente. Políticas públicas restritivas de gasto, de 

diminuição de vantagens, corte de custos quando atingem interesses do legislativo 

acabam sendo barradas, logo, uma reforma na gestão administrativa depende do grau de 

governabilidade.  

 

 

 

 

 

 

     

GOVERNABILIDADE COM O LEGISLATIVO
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Neste ponto foi exposto pelos entrevistados a insatisfação de como os serviços 

básicos da prefeitura vêm sendo geridos, especialmente: Saúde básica, educação básica e 

resíduos sólidos.  

 

SAÚDE 

Em relação a saúde pública, a maior preocupação está situada em torno das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na situação crítica da prestação de serviço, foram 

citados problemas como: Falta de infraestrutura para trabalhar, falta de material de 

trabalho, número de profissionais para a demanda e equipes encontram-se incompletas. 

Essas opiniões estão em consonância com a audiência pública realizada em outubro de 

2015 que reuniu em Mossoró diversos agentes públicos envolvidos na prestação deste 

serviço. 

A prefeitura encontra-se, também, em crise com um hospital privado municipal, 

que por acordo vinha recebendo um percentual de atendimentos públicos para suprir o 

déficit local, esperando o pagamento posterior por parte da prefeitura, porém a prefeitura 

não efetuou os pagamentos, encerrando o acordo pré-existente.  

Além da precarização do serviço de saúde local, Mossoró assiste a uma 

diminuição no número total de leitos devido ao fechamento de alguns hospitais privados 

que atendiam parcela do SUS. Os últimos indicadores do DataSUS (IBGE) fazem uma 

comparação entre 2005 e 2009, onde já constatavam uma diminuição nesses números de 

leitos: 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS BÁSICOS
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EVOLUÇÃO DOS LEITOS PARA INTERNAÇÃO  

(PÚBLICO X PRIVADO) 

2005 2009 

Leitos para internação 

em estabelecimento de 

saúde pública 

161 
Leitos para internação 

em estabelecimento de 

saúde pública 

158 

Leitos para internação 

em estabelecimento de 

saúde privada 

626 
Leitos para internação 

em estabelecimento de 

saúde privada 

346 

Fonte: IBGE (2009) 

Um fator preocupante neste ponto trata de Mossoró como um centro polarizador 

de um entorno de aproximadamente 50 municípios, de forma que esta diminuição da 

oferta privada, bem como ineficiência do atendimento local  público cria um cenário cada 

vez mais grave para a cidade, que desde 2007 já se configura como um centro relevante 

na saúde8.  

 

 
Fonte: REGIC (2007) 

 

 

 

 

 

                                                           
8 um dos entrevistados apontou que atende cerca de 20 a 50 pessoas/dia de outros municípios. 



P á g i n a  | 76 

 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

A educação básica de responsabilidade do município também apareceu como 

ponto no diagnóstico, de maneira geral, as afirmações ressaltaram o desestímulo das 

crianças em ir à escola, desvalorização dos professores e a infraestrutura das escolas9.  

Houve, também quem ressaltou uma estabilização do serviço, devido a uma política 

continuada, especialmente pela permanência da secretária na pasta, o que garante uma 

continuidade das políticas desenvolvidas. Todavia, dados estatísticos do Censo Escolar 

(IBGE) para os anos de 2005, 2007, 2009 e 2012 apontam para alguns cenários relevantes: 

I. As matrículas entre ensino pré-escolar e fundamental apresenta pouca alteração, 

contudo, para o ensino médio há uma grande queda, há alguns motivos que podem 

ser levantados; evasão escolar (ao chegar no ensino médio o jovem abandona a 

escola) ou falta de vagas. Em relação a pré-escola é relevante observar que há 

muita oferta de escolas, contudo poucos docentes e matrículas 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fonte: IBGE (2012) 

 

                                                           
9 A qualidade da educação como foi observado no “cenário dos problemas gerais” tem evoluído, apesar 

da média ainda ser considerada baixa. 

COMPARAÇÃO NO NÚMERO DE MATRÍCULAS 

(2012) 

COMPARAÇÃO NO NÚMERO ESCOLAS 

 (2012) 
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Ao longo dos anos, os indicadores mostram uma queda estrutural em todos os 

níveis da educação, o ensino fundamental é, sem sombra de dúvidas o de maior relevância 

no número de matrículas, também ao longo dos anos sofre uma queda, os demais níveis 

de ensino apresentam relativo equilíbrio, porém, diminuem ao longo dos anos. 

 

  
Fonte: IBGE (2012) 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos apareceram como um problema que vem crescendo, o serviço 

de coleta e limpeza urbana vem perdendo a qualidade, segundo os entrevistados. Esta 

sensação observada pelo diagnóstico tem fundamento estatístico, uma vez que segundo o 

portal da transparência da cidade de Mossoró, quando observado o total pago pelo tipo de 

despesa: outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, a secretaria municipal de serviços 

urbanos apareceu com o segundo maior gasto mensal, atrás apenas da saúde.  

De um total de R$ 1.203.270,00 reais, R$ 1.200.000,00 é referente à empresa 

SENEPAV – saneamento ambiental, portanto, aproximadamente 99% por mês. Haja vista 

o alto custo de tal serviço, é de fundamental importância o controle da terceirizada, 

cobrando rotas, metas e qualidade no serviço. 

 

PROPORÇÃO DOS GASTOS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

Fonte: Portal da Transparência-Mossoró (2016) 
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Esta parte reúne alguns dos principais problemas definidos pelo diagnóstico, trata-

se da Organização Financeira da Prefeitura (segundo maior problema pelo diagnóstico), 

e da Falta de Retorno dos Impostos (oitavo maior problema), sendo estes assuntos 

complementares entre si. 

A falta de Retorno dos Impostos será analisada primeiro, para em seguida observar 

mais detalhadamente a organização financeira, isso porque o primeiro assunto 

complementa uma análise mais completa do segundo. 

O aumento da carga tributária é uma realidade nacional, desde 2013, já se previa 

um aumento de impostos em todas as escalas da União, segundo Lopes (2014, p.1) 

“estado e união se articulam para aumentar a arrecadação, seja por meio de aumento de 

tributos, seja ressuscitando impostos” o resultado deste processo é em 2015, o Brasil 

possuir uma das mais altas cargas tributárias do mundo, passando dos 35% do PIB, países 

como Islândia (35,50%), Alemanha (36,7%), e Noruega (40,8%) estão próximas do Brasil 

no que tange a carga tributária, contudo estes países oferecem um retorno em serviços 

públicos de qualidade muito maiores que o Brasil, como aponta estudo do Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (2015). “Mesmo com os sucessivos recordes de 

arrecadação tributária, - marca que, em 2015, já chegou aos R$ 800 bilhões de tributos-, 

o Brasil continua oferecendo péssimo retorno aos contribuintes, no que se refere à 

qualidade do ensino, atendimento de saúde pública, segurança, saneamento básico, entre 

outros serviços” (IBPT, 2015), na América do Sul, países como Argentina e Uruguai 

apresentam melhores indicadores que o Brasil neste quesito. 

No período entre 1 de janeiro de 2016 e 17 de fevereiro de 2016, o Brasil já havia 

arrecadado aproximadamente R$ 292 bilhões de reais em impostos.  

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Portanto, o sentimento observado pelos entrevistados está respaldado por 

indicadores nacionais. As classes produtivas locais observam na alta dos impostos um 

empecilho para o investimento e, somado a este fator, está a falta de retorno em serviços 

públicos de qualidade. 

A seguir, há duas análises sobre os principais impostos que afetam a dinâmica 

econômica local: 

 Uma análise do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS). De arrecadação estadual, o mesmo retorna ao município por meio dos 

repasses, sob o título "transferência de recursos" de impostos que são arrecadados 

pelo estado, mas que a Constituição Federal determina que seja repassada uma parte 

para os municípios, chamada “transferências constitucionais a municípios” e sua 

referida “cota-parte”. Sendo assim, foram analisados os principais indicadores 

disponíveis sobre Mossoró. Em determinado momento é realizada uma comparação 

entre os três municípios de maior expressão econômica e populacional (Natal, 

Mossoró e Parnamirim).  

 Uma segunda parte sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

e o Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU), estes já são de cunho municipal, 

arrecadados pela própria prefeitura e são os principais impostos de caráter local, 

permitindo uma melhor análise de sua evolução ao longo do tempo. 

 

A última parte deste capítulo resgata a problemática levantada pelo diagnóstico: 

Organização Financeira da Prefeitura e trata das finanças gerais do município, trazendo 

novos indicadores que permitem uma análise do município e a comprovação da 

preocupação dos entrevistados com os recursos públicos. 
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Na análise da tributação de Mossoró, há dois momentos, o primeiro é da evolução 

da arrecadação do ICMS entre 2004 e 2007 (anos disponíveis na Secretaria de Estado da 

Tributação). O segundo momento é a análise das transferências da cota-parte, na qual 

Mossoró recebe como transferência estadual parte do ICMS pago (e parte do IPVA) 

arrecadado pelo estado, sendo o primeiro imposto representativo de aproximadamente 

75% do total. 

Os dados dessa primeira análise mostram que ao longo de tais anos, Mossoró vem 

repassando cada vez mais ICMS ao governo estadual. 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Tributação-RN 

 

Uma consequente análise que é possível fazer, é a relação ICMS/População, ou 

seja, quando cada habitante municipal paga em média, fazendo um contraponto com a 

cota-parte dos municípios. Sendo assim, é possível observar que a média paga é maior 

que a média recebida. 
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Fonte: Secretaria de Estado da Tributação-RN 

 

Esta relação deficitária entre o que se paga e o que se recebe em relação ao ICMS 

também é percebido em outros municípios de economia pujante no estado, como o caso 

de Natal e Parnamirim, o primeiro e o terceiro maior município do estado 

respectivamente. 

  
Fonte: Secretaria de Estado da Tributação-RN 
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ICMS arrecadado
Mossoró (R$)

79.141.086 93.685.745 104.055.993 115.796.075

ICMS cota-parte Mossoró
(R$)

39.954.002 48.526.313 57.957.453 62.236.563

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

RELAÇÃO DO ICMS PAGO PELO REPASSADO PARA 
MOSSORÓ

0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

2004

2005

2006

2007

RELAÇÃO DO ICMS 
ARRECADADO/COTA-PARTE

NATAL

ICMS cota-parte Natal (R$) ICMS arrecadado Natal (R$)

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000

2004

2005

2006

2007

RELAÇÃO DO ICMS 
ARRECADADO/COTA-PARTE

PARNAMIRIM

ICMS cota-parte Parnamirim (R$)

ICMS arrecadado Parnamirim (R$)



P á g i n a  | 83 

 
 
 
 
 

Esta primeira análise, portanto, permite confirmar a sensação dos entrevistados 

em estarem pagando cada vez mais impostos relacionados aos ICMS (gráfico abaixo), 

contudo, isto não é apenas em Mossoró, mas também nas maiores cidades potiguares. 

Esses dados, também podem ser pensados de maneira per capita, ou seja, com 

base na contagem populacional entre 2004 e 200710  mostrando que para Mossoró a 

arrecadação local de ICMS por pessoa passou de R$ 351,88 para R$ 494,03, em paralelo, 

o retorno passou de R$ 177,64 para R$ 265,53, logo, o indivíduo vem pagando mais na 

média. 

 

 

 

Dados permitem comparar as transferências de ICMS entre os anos de 2013 e 

2014 pela plataforma SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro), computados e comparados pela Organização DeepAsk (2015) 

utilizando as estimativas intercensitárias disponibilizadas pelo DATASUS que, por sua 

vez, utiliza fontes do IBGE. 

ICMS cota-parte para Mossoró ICMS cota-parte per capita 

2013 R$ 102.270.692,26 2013 364,84 /hab. 

2014 R$ 106.135.613,81 2014 373,34 /hab. 
DeepAsk (2015) 

                                                           
10 Estes anos são utilizados como referência pela possiblidade de coincidir os valores disponíveis para 

arrecadação (Secretaria de Estado da Tributação-RN) e contagem populacional. 
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Fonte: Secretaria de Estado da Tributação-RN 
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Vale ressaltar que os dados para este ponto são abrangentes dada a dificuldade 

específica em acessar os dados de 2008 até 2012 que não se mostram disponíveis ou 

descriminados. No portal da transparência de Mossoró, o máximo que se observa é 

Participação nas Transferências dos Estados, sendo impossível a segregação por 

partes.  

Com base nos valores do quadro acima, é possível observar uma tendência de 

aumento na cota-parte, ou seja, no retorno dos repasses para o município, que também já 

se mostrava positiva para o intervalo de anos 2004-2007. Ao longo de 7 anos (2007-2014) 

o aumento da cota-parte se acumulou em R$ 43.9 milhões aproximadamente. 

O repasse per capita, ou seja, dividido pela população, também avançou, sendo 

aproximadamente um acréscimo de R$ 10,00 entre os anos de 2013-2014. Ao se observar 

o aumento ao longo de 7 anos (2007-2014), o aumento se mostrou de R$ 107,81.  
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Ambos os impostos são de responsabilidade local e são responsáveis por mais de 

50% de toda a receita tributária ao longo dos anos. Como pode ser observado no gráfico 

abaixo, Mossoró vem arrecadando cada vez mais ISSQN e IPTU, entre os anos de 2014 

e 2015 pôde ser observado uma diminuição de receita tributária11 em aproximadamente 

R$ 1.38 milhões, acompanhada pela concomitante diminuição do IPTU e do ISSQN 

mostrando a relevância destes para a arrecadação municipal. 

 

 
Fonte: Portal da Transparência - Mossoró 

 

Quando se observa a relação entre esses dois impostos, fica claro que o ISSQN é 

aquele de maior participação no montante final de arrecadação, o IPTU representa apenas 

aproximadamente 14% do total. O IPTU aumenta a partir de 2013, ano a ano em Mossoró, 

por outro lado o ISSQN obteve uma queda entre 2014 e 2015, confirmando que este é o 

                                                           
11 Vale lembrar que a cota-parte do ICMS não entra como receita tributária, mas como “transferência”  
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responsável pela queda na arrecadação tributária municipal, sinal de que a economia local 

vem enfrentando dificuldades.  

 

 
Fonte: Portal da Transparência - Mossoró 

 

Uma análise acerca destes impostos são as previsões de arrecadação e sua efetiva 

realização, no caso do ISSQN observa-se que ao longo de 2012 a 2015, apenas um ano a 

realização superou a previsão, no ano de 2012, os anos subsequentes a previsão superou 

a realização, e no caso de 2015 a diferença chegou a R$ 16 milhões a menos. Este déficit 

na expectativa ocorreu em 2014, no valor de R$ 3.8 milhões a menos. 
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Diferente o ISSQN, o IPTU se apresenta bastante inconsistente, variando ao longo 

dos anos entre as previsões e as realizações. De toda forma, o ano de 2015 se apresenta 

com um déficit da expectativa local de R$ 6.5 milhões a menos. 

 
Fonte: Portal da Transparência - Mossoró 

 

Estes resultados apontam que de fato a economia de Mossoró vem diminuindo o 

ritmo de sua economia, fenômeno observado pelo diagnóstico se confirma a partir destes 

indicadores. Outro ponto relevante que tais indicadores demonstram é na capacidade de 

planejamento e previsão de arrecadação, especialmente no ano de 2015 onde tanto o IPTU 

como o ISSQN se mostraram divergentes das expectativas, gerando, ambos, uma 

frustração de R$ 22,5 milhões a menos do previsto em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Receita Prevista (R$) R$3.200.000,01 R$9.232.976,00 R$6.860.000,00 R$14.840.300,00

Receita Realizada (R$) R$6.102.312,07 R$5.592.925,36 R$7.556.299,48 R$8.320.764,41

 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$8.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$12.000.000,00

 R$14.000.000,00

 R$16.000.000,00

DINÂMICA DO IPTU EM MOSSORÓ
(Previsto X Realizado)



P á g i n a  | 88 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

As receitas municipais se dividem em dois grupos principais: as receitas 

correntes em que se distribuem em cinco itens, a saber: Contribuições, outras receitas 

correntes, receita patrimonial, receita tributária e transferências correntes. Dentre esses 

cinco itens as transferências correntes e a receita tributária, juntas, somam 96% da 

receita total do municipal, de forma que este diagnóstico irá observar estes dois pontos 

mais especificamente. 

 
Fonte: Portal da Transparência - Mossoró 

 

Há, porém, que salientar o peso das transferências frente a receita tributária, uma 

vez que as transferências correspondem pela maior fonte orçamentária municipal, estas 

se dividem em transferências da União e estaduais12. 

                                                           
12 Há um valor que se soma as transferências correntes, chamada transferência de convênios, mas que neste 

ponto foi deixada de lado para fins de cálculo, porém a mesma será analisada mais à frente em particular. 

Assim, nesta comparação entre as transferências e os tributos estão sendo utilizadas apenas as rubricas: 

Transferência da União e Transferência dos estados, conforme apresenta o Portal da Transparência.  

4%

96%

Proporção das receitas correntes

Demais receitas Receita Tributária+Transferências correntes

Demais informações financeiras  
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Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

 

 

VALORES ABSOLUTOS DAS TRANSFERÊNCIAS E RECEITA TRIBUTÁRIA 

PARA MOSSORÓ (em reais) 

 2012 2013 2014 2015 

Total das 

Transferências 

 R$ 304.048.380,78   R$ 327.457.502,48   R$ 339.753.001,16   R$ 317.237.847,85  

Total da receita 

tributária 

 R$ 64.771.401,28   R$ 71.258.243,74   R$ 77.244.827,44   R$ 75.873.789,99  

TOTAL R$ 368.819.782,06 R$ 398.715.746,22 R$ 416.997.828,60 R$ 393.111.637,84 

Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

Os valores expostos já permitem uma primeira análise: O orçamento local é 

definido principalmente pelas transferências estaduais e da União, a arrecadação 

tributária é sem dúvida importante, mas na configuração dos valores finais, o maior peso 

aparece das transferências. As transferências vinham subindo ao longo dos anos, porém, 

entre 2014 e 2015 as mesmas sofrem uma queda, o mesmo acontece com as receitas 

tributárias, demonstrando que as principais fontes de renda de Mossoró apresentam um 

influxo a partir de 2014. 

 

2012 2013 2014 2015

Comparação entre as transferências e a Receita Tributária 
para Mossoró

Total das Transferências Total da receita tributária
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Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

 

O resultado final para Mossoró é uma queda geral de sua receita corrente, uma 

vez que os fatores que representam 96% da receita total apresentaram a partir de 2014 

uma queda. 

13 

Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

 

Por último, vale ressaltar nas transferências correntes a participação de Mossoró 

nos Royalties do Petróleo, este item aparece como um subitem das transferências do 

                                                           
13 Este gráfico apresenta a Receita Corrente com os valores totais dos cinco itens que o compõe. 
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Estado, como “cota-parte” no Portal da Transparência-Mossoró. Sem dúvida a crise pela 

qual a empresa passa em cenário nacional, bem como a realidade dos poços maduros em 

Mossoró refletem a queda do repasse para a cidade. 

 

 
Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

 

Em relação as receitas correntes, constata-se para Mossoró que, de fato, desde 

2014 a situação financeira da prefeitura vem se fragilizando com uma queda geral em 

suas principais fontes arrecadadoras, com exceção de IPTU e a cota-parte do ICMS que 

têm aumentado na cidade, todos os demais indicadores apresentaram uma queda.  

O cenário provável é de fragilização dos serviços públicos que diferente dos 

recursos apresentam sempre uma demanda maior, portanto, neste cenário é fundamental 

para a prefeitura realizar ajustem, controle e planejamento cada vez mais estratégico dos 

recursos. 

A seguinte fonte 

arrecadadora para o município são 

as Receitas de Capital, 

materializado majoritariamente 

pelos convênios fechados com a 

União, tal fonte também apresentou 

uma trajetória descendente. 
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Este ponto é relevante, também quando observado em paralelo os indicadores: 

Receita Prevista e Receita Realizada. Percebe-se que este é um ponto crítico na prefeitura, 

uma vez que os valores são destoantes entre si, a expectativa está sempre muito acima do 

praticado na realidade. E neste momento de crise financeira, poderia apresentar-se como 

uma fonte alternativa para pôr em andamento projetos locais. 

 

 
 

Fonte: Portal da Transparência – Mossoró 

 

 

Como conclusão deste item do diagnóstico, aquilo que se mostra como grandes 

preocupações dos entrevistados de fato se manifesta na realidade, uma vez que as 

principais fontes orçamentárias de Mossoró apresentam queda.  

A recuperação deve ser bem planejada, não podendo seguir o modelo cristalizado 

e que se apresenta nesses momentos de aumentar os impostos, isso porque, como foi 

discutido no início deste ponto, esta medida pode também prejudicar a dinâmica 

econômico local. Logo, o planejamento de resgate financeiro deve vir acompanhado de 

medidas que também incentivem a economia local a produzir mais, investir mais e 

consequentemente a prefeitura arrecadar mais de maneira indireta. 

Outro ponto importante é a fragilização dos serviços básicos e manutenção dos 

servidores. No cenário observado é importante ressaltar que com menos recursos os 

serviços básicos da prefeitura se fragilizam, desta forma, para manter a qualidade na 

prestação é preciso modernização dos serviços, corte de pessoal e desburocratização para 

assim contrapor a perda de arrecadação. 

R$10.610.660,00 
R$9.757.036,00 R$9.894.000,00 

R$6.904.490,00 

R$2.399.346,03 

R$377.651,40 R$361.202,05 R$214.196,90 
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EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA 
MOSSORÓ

Receita Prevista (R$) Receita Realizada (R$)
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