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Formalização eleva faturamento de
empreendedores potiguares

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Comunicação

Fecomércio RN

Registrar formalmente uma pequena empresa

traz uma série de benefícios, como possuir um

número no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas (CNPJ), possibilidade de emitir nota

fiscal, estar apto a fornecer para órgãos

públicos, acesso a empréstimos e linhas de

crédito específicas e com taxas de juros

diferenciadas. Mas, além de todas essas

vantagens, a formalização ainda traz reflexos no

bolso do empreendedor. Uma pesquisa

realizada pelo Sebrae com empreendedores

potiguares donos de microempresas (ME) e

empresas de pequeno porte (EPP) apontou que

a opção de formalizar o negócio impactou

positivamente as finanças da maioria dos

entrevistados.

Conforme o levantamento, 70% dos 318

empresários do Rio Grande do Norte

entrevistados afirmaram que a formalização do

negócio ajudou a empresa a ganhar mais,

percentual um pouco menor que o verificado

pela pesquisa na região Nordeste, onde 74%

dos participantes relataram aumento no

faturamento em decorrência da formalização.

Uma das explicações para essa alta no

faturamento do negócio tem a ver com o poder

de barganhar melhores preços e condições de

pagamento com os fornecedores de produtos,

fato que é revelado pelo levantamento. Segundo

a pesquisa do Sebrae, 73% dos

empreendedores potiguares disseram que

possuir um CNPJ fez a diferença na hora das

compras e que conseguiram melhores

condições. De acordo com a pesquisa, os

proprietários de microempresas e de empresas

de pequeno porte no Rio Grande do Norte

passaram em média oito anos atuando na

informalidade antes de registrar legalmente o

negócio.

Também indagados sobre qual foi o principal

motivo que os levou a abrir/ formalizar a

empresa, os entrevistados potiguares

apontaram, dentre outras, as seguintes razões:

ter uma empresa formal (35%), ser dono do

próprio negócio (9%), possibilidade de vender

para outras empresas (9%), fazer compras mais

baratas e melhores (9%), evitar problemas com
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a fiscalização (6%), possibilidade de emitir nota

fiscal (5%), e aproveitar uma oportunidade de

mercado (4%).

A pesquisa não leva em consideração a

categoria de Microempreendedor Individual

(MEI), categoria é destinada aos

empreendedores que são profissionais

autônomos, faturam até R$ 81 mil por ano e

possuem apenas um funcionário. O

empreendedor que deseja iniciar um novo

negócio, ou formalizar um já existente, pode

contar com a orientação do Sebrae, que, além

do atendimento presencial nos escritórios

metropolitano e regionais, conta com diferentes

canais à disposição do público, é o call center

0800 570 0800 e o 'Fale com o Especialista',

disponível na página da instituição, no

endereço www.rn.sebrae.com.br.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Municípios da Grande Natal tiveram
alta na criação de empregos em 2019

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: wllana

Os 10 municípios potiguares que são

monitorados pelo Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados (Caged), do

Ministério da Economia, terminaram 2019 com

aumento de 3,67% no número de contratações

feitas no mercado formal de emprego, em

comparação com o ano anterior. Ao todo, foram

96.689 admissões no ano passado, contra as

93.171 do ano de 2018.

O número de contratações da região, em 2019,

foi puxado pelo município de Parnamirim. A

cidade da Região Metropolitana de Natal

registrou 14.595 contratações e 12.652

desligamentos. O saldo da abertura de

empregos foi de 1.943, o que representa uma

variação positiva anual de 5,45%.

A taxa de crescimento na abertura de empregos

ao longo do ano de Parnamirim foi a maior de

todas as 10 cidades avaliadas pelo Caged no

RN - Canguaretama, Ceará-Mirim, Macaíba,

Natal, Nova Cruz, Parnamirim, Santa Cruz, São

Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e

Touros.

O post Municípios da Grande Natal tiveram alta

na criação de empregos em 2019 apareceu

primeiro em Blog do Robson Pires.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-
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Senai oferta 3 mil vagas de
qualificação dentro do programa

Emprega Mais no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Projeto de aperfeiçoamento profissional vai

capacitar 2.198 trabalhadores do setor industrial

no Rio Grande do Norte e abrir outras 716

vagas para desempregados; expectativa do

Senai é iniciar as primeiras turmas no neste mês

de março.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

(Senai) ofertará no Rio Grande do Norte, em

2020, cerca de 3 mil vagas de cursos técnicos

de aperfeiçoamento e qualigrama Emprega

Mais, do governo federal. O programa que

consiste em um sistema de distribuição de

vouchers para capacitação profissional é parte

do plano 'Rotas do Crescimento', do Ministério

da Economia. Executado pelo Senai, a meta é

atender aproximadamenentre 2020 e 2022, em

todo o país. 'A ideia é aumentar a

competitividade da indústria nacional, por meio

de programas de aperpregados do setor

industrial, como sempregados ao mercado de

trabadiretor regional do Senai, Emerson Batista.

Ao todo, no Rio Grande do pregados da

indústria e 716 para desempregados indicados

pela indústria, ao longo do ano, oferecidas pelo

programa. A estimativa é iniciar as operações a

partir de março, com abertura de 150 vagas

para quem está desempregado e 300 para

trabalhadores da indústria potiguar. Com o novo

sistema de vouchers, em vez do atendimento

por demanda espontânea, explica o diretor, será

disponibilizado às empresas um sistema

semelhante ao utilizado pelo SINE [Sistema

Nacional de Emprego], um número de cupons

para livre indicação dos profissionais para

cursos de aperfeiçoamento e de

desempregados para cursos de qualificação

profissional. O acesso será feito por meio de

plataformas eletrônicas Brasil Emprega Mais e o

Mundo SENAI. 'Estudo recente da CNI mostra

que 50% das indústrias brasileiras têm

dificuldades de encontrar mão de obra

qualificada, com o programa Emprega Mais isso

será reduzido, porque vai facilitar tanto para

empresas, quanto para quem está fora do

mercado de trabalho e buscando emprego a ter

acesso à capacitação profissional direcionada à

indústria', afirma Emerson Batista. A principal

mudança, na avaliação do diretor regional do

Senai, Emerson Batista, é a ampliação da oferta

e a integração de plataformas. 'Estaremos
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trabalhando alinhados ainda mais com a real

demanda da indústria, com oferta direcionada,

ampliando a capacidade produtiva e reduzindo

a rotatividade de pessoal', disse. O programa

não gera despesas ao Orçamento Geral da

União, uma vez que serão usados recursos da

contribuição compulsória das indústrias ao

Sistema S.

Formação

Senac Zona Norte abre matrículas para o novo

curso técnico em enfermagem

A unidade do Senac instalada na Zona Norte

de Natal abriu matrículas para o curso Técnico

em Enfermagem. Com uma média de duração

de três anos, o curso é direcionado para quem

deseja aprender uma profissão ou mesmo

complementar a formação acadêmica já

adquirida. Os estudantes serão capacitados

para atuar em diferentes níveis de atenção à

saúde, podendo, após formados podendo

trabalhar em unidades de saúde.A certificação

nesta área é também uma opção a mais para

quem está sempre atento aos editais de

concurso público e processos seletivos na área

da Saúde, que contam com vagas disponíveis

para este cargo. Com cerca de 30 vagas e

início das aulas previsto para o próximo dia 9

de março, o aluno tem à disposição o

laboratório de enfermagem,que conta com

equipamentos modernos e funcionais, corpo

docente composto por enfermeiros experientes

e parcerias de estágio com importantes

estabelecimentos da área da saúde.Para o

diretor regional do Senac, Ramery Pimenta,

além de aprender e aperfeiçoai' as habilidades,

quem opta pela formação nos cursos do Senac

contam com a oportunidade de melhor se

posicionar no mercado de trabalho, com uma

certificação que se diferencia pela excelência

do ensino aplicado pela instituição. ?Somos

referência quando se fala em educação pro-

fissional, atuando no mercado há sete

décadas?, destacou. No final das capacitações,

o conclumte obtém certificado reconhecido em

todo território nacional. Os interessados podem

efetuar sua matrícula em qualquer unidade do

Senac. Informações detalhadas sobre valores e

matrículas podem ser obtidas pelo telefone (84)

4005-1000.
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