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O faturamento das empresas potiguares com as vendas do mês foi 27% maior que
o registrado em maio do ano passado. Os valores das transações chegaram a 
uma média de R$ 395,6 milhões negociados por dia.

Natal – O faturamento das empresas do Rio Grande do Norte registrou o segundo 
melhor resultado do ano em maio. As vendas de mercadorias e produtos 
totalizaram um montante de R$ 12,2 bilhões para essas organizações no quinto 
mês de 2022, número que é semelhante – 1% maior - ao do mês anterior, quando 
o volume foi de R$ 12,1 bilhões. Esse desempenho comercial representa um 
crescimento de 27% em relação ao volume negociado em igual mês do ano 
passado, com R$ 9.6 bilhões. Essa movimentação econômica resultou em uma 
arrecadação de R$ 602 milhões em ICMS para os cofres do estado.

O atacado foi o setor que teve o maior volume de vendas no quinto mês do ano, 
com cerca de R$ 3 bilhões faturados. Isso representa uma média de R$ 96,8 
milhões comercializados por dia pelas empresas desse segmento. Já o comércio 
varejista obteve o segundo melhor rendimento com uma média de R$ 67,5 
milhões faturados diariamente. Esse fluxo equivale a cifras de mais de R$ 2 
bilhões em função das mais de 30,6 milhões de operações realizadas no mês. Já o
faturamento da indústria de transformação do estado registrou movimentação 
financeira de R$ 54 milhões por dia.

Esses são alguns dos destaques da 31ª edição do Boletim de Atividades 
Econômicas do RN, informativo elaborado pela Secretaria Estadual de Tributação 
(SET-RN) que traz os principais indicadores econômicos do Rio Grande do Norte 
em maio. O material está disponível para consulta ou download no site 
www.set.rn.gov.br/.

A publicação também trouxe uma novidade nesta edição, o monitoramento de 
informações referentes ao consumo dos principais combustíveis em todo o 
estado. De acordo com o monitoramento feito pela Receita Estadual, entre janeiro 
e maio deste ano, os potiguares consumiram um total de 233,3 milhões de litros 
de gasolina, 183,1 milhões de litros de óleo diesel e 31,6 milhões de litros de 
etanol. Esse quantitativo rendeu uma receita média para postos e distribuidoras 
de combustíveis em torno de R$ 308,7 milhões por dia no período. 

ICMS chega a R$ 602 milhões

Além das atividades econômicas, o informativo do Fisco Estadual também 
apresenta o desempenho do recolhimento de tributos no estado e, em maio, a 
arrecadação de ICMS foi de R$ 602 milhões, um avanço em relação a abril, 
quando o volume recolhido foi de R$ 568 milhões. O imposto incide sobre a 
circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços, como transporte 



interestadual e intermunicipal e comunicação. Constitui a principal fonte de 
receita própria do RN e, do montante arrecadado com esse imposto, 25% são 
repassados aos municípios potiguares. 

O boletim explica ainda que o volume de R$ 602 milhões não inclui um repasse 
extraordinário de R$ 51,1 milhões, efetuado no último dia de maio de forma 
antecipada pela Petrobras. Receita que só passa a ser efetivamente devida neste 
mês de junho

Com o incremento no recolhimento do ICMS, que, junto com o IPVA e o ITCD, 
compõe as receitas próprias do Tesouro Estadual, a arrecadação total do Rio 
Grande do Norte ficou em R$ 680 milhões - R$ 59 milhões a mais que em abril. 
Em comparação com maio do ano passado, esse resultado representa um 
crescimento de 29%.


