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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Relatório agrupa as informações sobre as ações e resultados da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, no exercício de 2021, no 
tocante à execução da programação orçamentária e ao que foi planejado para o período. 
 
O Relatório apresenta a estrutura da Secretaria, sua missão e competências, os recursos 
humanos, a execução orçamentária de uma maneira geral e por programas e os resultados 
alcançados por esses programas em relação às metas estabelecidas.   
 
A INSTITUIÇÃO 
 
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) foi criada pela Lei 16.710, 
de 21 de Dezembro de 2018. Foi fruto da fusão da antiga Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico (SDE), Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura (SEAPA) e das atribuições 
da Área do Trabalho da antiga Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A nova 
Secretaria passou a liderar os seguintes órgãos vinculados: Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará (ADAGRI), Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (ADECE), Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Companhia de 
Desenvolvimento do Ceará (CODECE), Junta Comercial do Ceará (JUCEC), Zona de 
Processamento de Exportação do Ceará (ZPE/CEARÁ). 
 
Objetivando a estruturação da nova secretaria, inicialmente foi realizado um diagnóstico da 
Secretaria e órgãos vinculados dos seguintes aspectos: estruturas funcionais, força de 
trabalho própria e terceirizada e custos de manutenção. 
 
A SEDET tem como missão "Ser o agente catalisador do desenvolvimento econômico do 
Estado do Ceará de forma sustentável, em uma ambiência que favoreça a viabilização e 
manutenção de negócios e que contribua para o fomento do emprego e do 
empreendedorismo”, competindo-lhe: 
 

 I - formular, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico do 
Estado do Ceará; 

 II - promover a integração interinstitucional na execução da Política de 
Desenvolvimento Econômico; 

 III - acompanhar, elaborar estatísticas e indicadores econômicos nacionais e 
internacionais e seus reflexos na economia estadual; 

 IV - realizar articulação interinstitucional e intersetorial para melhoria do ambiente de 
negócios; 

 V - promover ações estratégicas para atrair e apoiar novos negócios e iniciativas de 
investimentos; 

 VI - definir, acompanhar e avaliar políticas e programas de incentivos econômicos aos 
setores produtivos; 

 VII - fomentar o empreendedorismo por meio de incentivos econômicos, estruturais e 
gerenciais; 

 VIII - acompanhar os acontecimentos macroeconômicos nacionais e internacionais e 
seus reflexos na economia estadual; 



 

 IX - definir, aprovar e acompanhar projetos de investimentos no setor de indústria, 
comércio, economia criativa, agronegócios empresariais de médio e grande porte; 

 X - desenvolver e fomentar a promoção comercial de âmbito nacional e internacional; 

 XI - definir prioridades e critérios para concessão, alteração, prorrogação e extinção 
de incentivos fiscais, financeiros ou tributários do Estado; 

 XII - avaliar e monitorar a política de incentivos fiscais, financeiros ou tributários do 
Estado; 

 XIII - promover a interiorização de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de 
vocações locais na indústria, comércio e serviços, de forma a diminuir as 
desigualdades sociais e regionais; 

 XIV - planejar e desenvolver programas de apoio e incentivos ao micro e pequeno 
empreendedor; 

 XV - apoiar a comercialização dos produtos das micros e pequenas empresas; 

 XVI - monitorar o mercado de trabalho, subsidiando o governo e a sociedade na 
formulação de políticas econômicas; 

 XVII - ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho e renda por meio de 
programas de desenvolvimento dos setores econômicos; 

 XVIII - divulgar as potencialidades do Ceará nas esferas local, nacional e 
internacional; 

 XIX - promover, integrar e executar ações que promovam a política e o fortalecimento 
dos Arranjos Produtivos Locais – APL’s, em diversos setores produtivos; 

 XX - coordenar e supervisionar a gestão das entidades vinculadas, aprovando as 
políticas e diretrizes e definindo as respectivas estratégias de atuação; 

 XXI - participar, por meio de seu dirigente, de reuniões de órgãos congêneres no 
âmbito regional e nacional; 

 XXII - fomentar e desenvolver programas de apoio e incentivo às cooperativas e 
iniciativas de socioeconomia solidária; 

 XXIII - formular normas técnicas e os padrões de proteção, conservação e 
preservação das cadeias produtivas; 

 XXIV - estimular a formação, o fortalecimento e a consolidação das cadeias 
produtivas; 

 XXV - ampliar as oportunidades de acesso à geração de trabalho e renda; e 

 XXVI - viabilizar oportunidade de estágio em órgãos públicos e privados aos 
adolescentes alunos de escolas públicas e encaminhados por programas sociais; e 

 XXVII - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades 
nos termos do Regulamento da Secretaria. 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
A estrutura organizacional da Sedet é a seguinte: 

 
I - DIREÇÃO SUPERIOR 

• Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
 

II - GERÊNCIA SUPERIOR 
• Secretário Executivo do Agronegócio 
• Secretário Executivo de Comércio, Serviços e Inovação 
• Secretário Executivo da Indústria 
• Secretário Executivo de Trabalho e Empreendedorismo 



 

• Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna 
  

III - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
1. Assessoria de Comunicação 
2. Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria 
3. Assessoria Jurídica 

 
IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 

 
4. Coordenadoria de Atração do Agronegócio 
5. Coordenadoria de Promoção do Agronegócio 
6. Coordenadoria de Pesca e Aquicultura 
7. Coordenadoria dos Recursos Hídricos para o Agronegócio 
8. Coordenadoria de Pesquisa e Projetos Especiais para o Agronegócio 
9. Coordenadoria de Atração de Negócios do Setor de Comercio e Serviços 
10. Coordenadoria de Promoção do Setor de Comércio e Serviços 
11. Coordenadoria de Atração de Negócios de Inovação Tecnológica 
12. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais 
13. Coordenadoria de Promoção do Setor Industrial 
14. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais Estruturantes 
15. Coordenadoria de Atração de Empreendimentos Industriais Especiais 
16. Coordenadoria do Empreendedorismo e Arranjos Produtivos Locais 
17. Coordenadoria do Trabalho e Renda 

 
V - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 

 
18. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional 
19. Coordenadoria de Planejamento 
20. Coordenadoria Administrativo-Financeira 
21. Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
22. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 
VI - ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADAS 

• Junta comercial do Estado do Ceará (Jucec) 
• Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) 
• Agência do Desenvolvimento do Ceará S/A (Adece) 
• Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece) 
• Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP S/A) 
• Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do 
Ceará (ZPECEARÁ) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
A estrutura de recursos humanos da Sedet está distribuída e categorizada conforme 
quadros 1 e 2: 
 

Quadro 1 – Estrutura de Cargos Comissionados 
Posição em 15/12/2021 

 

CARGOS EFETIVOS CRIADOS OCUPADOS 

Secretário 01 01 

Secretário Executivo 05 05 

Coordenador 22 20 

Articulador 16 15 

TOTAL 44 41 

   Fonte: Cogep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Quadro 2 – Estrutura de Terceirizados 

Posição em 15/12/2021   

   Fonte: Cogep 
 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
 

 
Para viabilizar a política de desenvolvimento e econômico e trabalho foram alocados, em 
2021, recursos orçamentários da ordem de R$ 43.877454,00. Porém, como forma de 
diminuir os impactos da pandemia gerada pelo COVID-19 na economia local, o Governo 
criou o Programa Mais Emprego, operacionalizado no programa 362 Empreendedorismo e 

TERCEIRIZADOS QUANTIDADE OCUPADOS 

Administrador de Rede 01 01 

Analista de Sistema de /Suporte I 02 01 

Analista de Sistema/Suporte II 01 01 

Assistente Administrativo III 04 02 

Assistente de Gestão I 19 16 

Assistente de Gestão III 06 06 

Assistente Técnico I 14 13 

Assistente Técnico II 05 04 

Assistente Técnico IV 01 01 

Auxiliar Administrativo II 03 02 

Auxiliar Administrativo III 04 04 

Auxiliar Técnico II 05 04 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos 08 06 

Motorista 01 até 09 Lugares 06 04 

Operador de Logística 01 01 

TOTAL 80 66 

 



 

Arranjos Produtivos Locais com aporte de R$ 41.175.940,54, com recursos do Fecop. 
Portanto, o orçamento final da Sedet totalizou R$ 79.565.673,54,  dos quais foi empenhado 
o valor total de R$ 38.093.348,80, correspondente a 47,88% do programado. Portanto, a 
baixa execução orçamentária deveu-se ao vultuoso aporte de recursos no segundo 
semestre do ano 2021 para o Programa Mais Emprego, cuja execução só foi iniciada  em 
meados de setembro de 2021.  
 
REALIZAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
INTERNA E ASSESSORIAS DA SEDET VOLTADAS PARA A EXECUÇÃO DOS 
OBJETIVOS E MISSÃO INSTITUCIONAL DA SEDET 
 
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão Interna, promoveu gestões no sentido de favorecer o processo de 
estruturação da nova secretaria, priorizando e racionalizando recursos físicos e financeiros, 
no intuito de compatibilizá-los à proposta administrativa do Poder Executivo, desenvolvendo 
atividades operacionais e de manutenção do Órgão, dentre outras que contribuíram para 
esse fim. 
 
De acordo com seu Planejamento Estratégico, a SEDET busca implementar novos 
procedimentos de trabalho e aumentar a efetividade da ação de desenvolvimento econômico 
e trabalho. Uma das estratégias definidas foi a quanto à ambiência de trabalho: o Sistema 
Sedet deveria funcionar em um só local físico, no intuito de dar unidade funcional ao sistema 
e garantir aos investidores e empreendedores estrutura organizacional ágil, interligada e 
desburocratizada. 
 
Em agosto de 2021, o Sistema Sedet passou a ter sede única. A secretaria e suas 
vinculadas instalaram-se no Centro de Eventos. Estão funcionando na nova sede: Sedet, 
Adagri, Jucec, Adece, escritório comercial da Cipp e Zpe, sala de atendimento do IDT. A 
nova área também conta com o atendimento da Semace (já em funcionamento) e 
atendimento da Sefaz (a se instalar).  
 
Na nova sede do Sistema Sedeet, o empreendedor ganhou uma sala especial para seu 
atendimento, assim como área de coworking e sala para reuniões.  
  
REALIZAÇÕES DA ÁREA PLANEJAMENTO 
 

 Condução do processo de revisão do Plano Plurianual – PPA 2020-2023 e do 
Orçamento 2022; 

 Revisão do planejamento estratégico institucional; 
 Revisão da metodologia de monitoramento dos projetos estratégicos; 
 Implementação do escritório de projetos do sistema Sedet; 
 250 planos de ação com 372 usuários na ferramenta de Gestão da Governança 

monitorados 
 Acompanhamentos físicos e financeiros sistemáticos dos MAPP’s de investimentos e 

do PPA em cumprimento as diretrizes exigidas pela SEPLAG-CE. 
 Solicitações de créditos orçamentários necessários. 
 Formalização dos processos de solicitação ao COGERF de limites financeiros para 

investimentos e acompanhamento das deliberações daquele Comitê. 
 Acompanhamento do Plano Operativo 2021 compatibilizando os Programas/Projetos 

com as premissas estabelecidas. 



 

 Assessoramento ao titular da SEDET nas reuniões MAPP’s (investimentos) com o 
Governador do Estado. 

 Elaboração/consolidação de relatórios setoriais para subsidiar a Mensagem Anual do 
Poder Executivo junto a Assembleia Legislativa e participação na composição das 
prestações de contas anuais da SEDET e FDI. 

 Apoio à área de compras com a preparação das licitações do Guia do Investidor, 
Realização de eventos do Plano de Atração e Promoção, Digitalização do Arquivo, 
Redes Sociais, Serviços de comunicação, Móveis para Sala Conceito, Serviços de 
Limpeza e conservação. 

 
REALIZAÇÕES DA ÁREA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

 Gestão por Processo na SEDET com realização de 20 treinamentos nos novos 
processos redesenhados e redesenho de 57 processos da área meio da Secretaria; 

 Implantação da ferramenta SUITE com treinamento dos colaboradores da Sedet; 
 Desenvolvimento de campanhas pertencentes ao Programa de Qualidade de Vida do 

Servidor. 
 

REALIZAÇÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
 

 A SEDET e suas vinculadas em 2021 concluíram planos de ação acerca da 
transferência da sede atual para o Centro de Eventos, na qual a COAFI, ficou 
responsável pela mudança física da Secretaria, bem como viabilizar a guarda do 
acervo documental, os quais foram finalizadas em 2021. 

 A licitação no que tange a ampliação do serviço de digitalização iniciada em 2021 
encontra-se em andamento em 2022. 

 Com a mudança da SEDET foram contratados serviços de vigilância patrimonial, 
estacionamento e a de recolhimento de resíduos sólidos para atender as demandas 
decorrentes do novo ambiente de trabalho da Secretaria. 

 Foi concluído a aquisição de mobiliário / equipamentos para instalação da Sala 
Conceito da SEDET e Sala do Microcrédito por meio dos Contratos N. 18/2021 e N. 
19/2021, no valor total de R$ 81.163,00. 

 A retomada das atividades presenciais e realização de eventos internacionais 
fomentou a contratação de serviços de passagens áreas por meio do Contrato N. 
23/2021. 

 Foram executadas despesas judiciais no montante de R$ 11.344,48 decorrentes de 
processos de desapropriação de terrenos conforme determinação da Procuradoria do 
Meio Ambiente – PGE. 
 

REALIZAÇÕES DA ÁREA CONTROLE INTERNO  
 

 Controle e acompanhamento de execução e renovações de contratos e licitações da 
Sedet; 

 Prestação de contas anual ao TCE, com integração com todas as vinculadas da 
Sedet; 

 Levantamento e controle do funcionamento dos colegiados da Sedet; 
 Análise dos contratos de gestão firmados na Sedet; 
 Construção do Plano de Integridade da Sedet, a partir da adesão ao Programa de 

Integridade do Poder Executivo do Estado do Ceará;  
 Adesão a Plataforma E-Prevenção do TCU. 



 

 
REALIZAÇÕES DA ÁREA OUVIDORIA 
 

 Atendimentos a 612 manifestações por meio do Sistema de Ouvidoria (SOU).  
 Pelo Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) foi registrado um total de 282 

atendimentos via internet. Os registros de solicitações de informações foram em sua 
maioria, sobre os Programas Ceará Credi, Mais Emprego e também sobre o Corona 
Vírus.  

 Redução do tempo médio de respostas da Ouvidoria de 7 para 5 dias em relação à 
2020. Já no Acesso à Informação houve um redução de de 7 para 6 dias em relação 
à 2020. 

 Implantação na Ouvidoria Sedet de medidas que visam melhorar o atendimento ao 
cidadão, melhorando assim a avaliação de desempenho.  
 
 

REALIZAÇÕES DA ÁREA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

 Foram capacitados servidores no âmbito do Programa de Desenvolvimento de 
Pessoas da Escola de Gestão Pública – EGP, nas áreas de competência por gestão, 
tecnologia, orçamentária, financeira, elaboração de projetos, legislação pública, 
negócios e mercado, totalizando 1.968 horas de capacitação através de curso, 
seminário, oficina, palestra com a participação de 29 colaboradores. 

 Campanhas Educativas: totalizando cinco campanhas – buscando conscientizar os 
servidores sobre a importância da saúde física e mental, proporcionando um 
ambiente saudável garantindo o bem estar aos servidores e colaboradores.  

 Palestras Técnicas: totalizando 6 palestras, objetivo potencializar a performance de 
líderes,motivação da equipe, melhorar a produtividade, integração entre as áreas e  
traçar estratégias. 
 

REALIZAÇÕES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 Implantação de Gestão de Projetos e Portfólio - Lux One 
 Implantação do Suite  
 Implantação da Plataforma de BI - Panorama -concentrador de BIs  (em parceria com 

Adece) 
 Desenvolvimento do Portal de Indicadores SEDET  
 Implantação da Rede Lógica de Dados do Sistema SEDET – 680 pontos com 

segurança digital implantada via VLANS (segmentação virtual)  
 Implantação do Data Center integrado com estrutura elétrica individualizada para 

independência de manutenção 
 Implantação da infraestrutura de voip  
 Disponibilização da plataforma virtual Meet – Videoconferências  
 Implantação dos Serviços de Consumo integrado das Bases Rurais – em parceria 

com Adagri, Sda, Idace, Semace, Sema, Ematerce, Jucec 
 Disponibilização do FiquenoLar e Empreende+ no App CearáGov 
 Implantação da Plataforma Microcrédito – (em parceria c/Adece/Seplag/Iris) 
 Implantação da Plataforma Mais Empregos 
 Implantação novo Site SEDET  

 
REALIZAÇÕES DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 



 

 
 Assessoria de Comunicação da Sedet liderou a Rede de Comunicação do Sistema 

Sedet, composta pelos assessores de imprensa das vinculadas (Adece, Codece, 
CIPP, ZPE, Adagri, Jucec, IDT) e se reunia mensalmente para alinhamento das 
ações e troca de ideias. 

 Foram realizados: 
◦ 46 Boletins Econômicos; 
◦ 208 Postagens em Redes Sociais; 
◦ Sinalização da nova sede do Sistema Sedet com a elaboração de 23 adesivos de 

portas para sinalização e 13 placas de sinalização  
◦ 2.500 inserções na mídia. 

 
 
 
 
 
Execução Orçamentária – Programa 211 
 

 
 

 
ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS 
 
A SEDET tem se empenhado em alcançar os objetivos estratégicos visando, mais 
especificamente, o aumento da geração de empregos, o aumento do PIB do Ceará com 
relação ao PIB nacional e o aumento da massa salarial do estado. 
 
Nessa perspectiva, foram estruturados planos de ação de atividades finalísticas e atividades 
meio, alinhados a estratégia como fatores críticos de sucesso, a formação de quadro 
funcional de grande qualidade técnica, foi estruturada a governança entre os órgãos 



 

vinculados e secretarias executivas visando a melhoria da tomada de decisão. E finalmente 
o Sistema Sedet foi instalado em uma única estrutura física: o Centro de Evento abriga hoje 
a Sedet, Adece, Jucec, Adagri, escritórios da CIPP, ZPE, IDT, Sefaz e Sema. O novo 
espaço físico conta ainda com uma Sala do Empreendedor. Desta forma, o investidor terá 
em um só local uma perfeita ambiência para solucionar suas necessidades na estruturação 
de novos negócios. 
 
EIXO - CEARÁ DE OPORTUNIDADES 
 
O Ceará de Oportunidades contempla as políticas governamentais voltadas aos desafios da 
economia estadual mediante duas formulações de inspiração estratégica: fomento ao 
crescimento econômico com desenvolvimento territorial; e geração e reprodução do 
emprego, trabalho emancipado, renda e riqueza. O propósito central deste eixo consiste no 
desenvolvimento econômico sustentável, solidário e competitivo alcançado nos espaços 
rurais e urbanos, considerando as identidades dos territórios cearenses. 
 
Voltados a este propósito, as ações do governo organizam-se em nove temas estratégicos: 
Agricultura Familiar e Agronegócio, Serviços, Indústria, Infraestrutura e Mobilidade, Pesca e 
Aquicultura, Turismo, Trabalho e Renda, Empreendedorismo, Requalificação urbana, cujos 
resultados temáticos encontram-se elencados a seguir. 
 

 Requalificação urbana: Espaços públicos requalificados e utilizados adequadamente pela 
população. 

 Pesca e aquicultura: Atividade Pesqueira e Aquícola com desenvolvimento integrado e 
sustentável. 

 Empreendedorismo: População com capacidade de inserção produtiva, empreendedora 
e inovadora. 

 Trabalho e renda: População com oportunidades de inserção produtiva, trabalho de 
qualidade e renda ampliadas. 

 Turismo: Destino turístico sustentável e considerado referência nacional. 

 Infraestrutura e mobilidade: Infraestrutura e mobilidade assegurada para o 
desenvolvimento sustentável. 

 Serviços: Setor terciário fortalecido, competitivo e diversificado 

 Indústria: Indústria cearense diversificada e competitiva com inserção nos mercados 
nacional e internacional. 

 Agricultura familiar e agronegócio: Economia rural fortalecida, sustentável, solidária e 
competitiva. 
 

Programa 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 

 
O programa objetiva tornar os produtores do Estado competitivos e capazes de conviver 
com as adversidades, explorando as vantagens competitivas do semiárido cearense, das 
serras úmidas e da região litorânea. A Secretaria Executiva do Agronegócio é responsável 
pelo Programa e por várias atividades que resultam em inúmeros produtos. Com foco nos 
resultados, foram estabelecidos os projetos e cada projeto, por sua vez, gera produtos que 
contribuem para cumprimento das metas de forma a impactar positivamente nos grandes 
desafios do Agronegócio em nosso Estado. As principais iniciativas do programa são: 



 

313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica 

 
A Implantação de Serviços de Consultoria Técnica tem como público-alvo os produtores 
rurais com a co-participação destes e parcerias através de consultoria específica 
promovendo a difusão de novas tecnologias, a capacitação técnica e o estímulo da 
produção agropecuária sustentável. 
 

Realizações: 
 

No período de janeiro a dezembro de 2021 foram realizadas as atividades, referente a esta 
iniciativa, dentro dos seguintes projetos: 
 

1) No Projeto para o desenvolvimento da atividade leiteria no Estado do Ceará 

(PROJETO LEITE CEARÁ) tivemos as seguintes ações: 

 Implantação de serviço de Consultoria Técnica Especializada para atender pequenos 
e médios laticínios do Estado, ação realizada em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizado rural – SENAR CE, utilizando a metodologia de Assistência Técnica e 
Gerencial Agroindústria (AteG – Agroindústria);   

 Reuniões e visitas para sensibilização, mobilização e formação dos grupos com 15 
laticínios/cada, sendo: Grupo 01 dividido entre os municípios de Limoeiro do Norte 
(06) e Morada Nova (09), e o Grupo 02 na região do Sertão Central no município de 
MILHÃ; 

 Visitas técnicas para avaliação e validação dos laticínios do grupo do Vale do 
Jaguaribe visando à elaboração do diagnóstico inicial (T.0), sendo, 05 produtores de 
Limoeiro do Norte e 05 de Morada Nova, beneficiando 10 produtores de lácteos da 
região;  

 Visitas técnicas para identificação, avaliação e enquadramento no perfil do referido 
projeto para compor o grupo 01 na região do Vale do Jaguaribe beneficiando 10 
produtores;  

 Foram realizados 30 serviços técnicos de avaliação de lacticínios com diagnóstico 
inicial (T – Zero), sendo: 15 na região do Vale do Jaguaribe e 15 no Sertão Central. 

 Foram realizadas 02 consultorias técnicas com atividades práticas de campo sobre 
novos processos de produção e técnicas de produção de novos produtos lácteos, 
ações que beneficiaram 13 laticinistas em Limoeiro do Norte/CE e 15 em Morada 
Nova/CE, totalizando 28 produtores; 

 Foram promovidos serviços técnicos através de consultoria especializada voltada 
para inovação de processos e produção de novos produtos lácteos sendo: 07 em 
Limoeiro do Norte e 08 em Morada Nova. 

 Foram realizadas visitas técnicas individuais beneficiando um total de 30 produtores 
com acompanhamento e orientações técnicas na metodologia de ATeG Agroindústria 
para 15 laticinistas do grupo do Vale do Jaguaribe e outros 15 do grupo em Milhã/CE;  

 Foi realizado ainda uma capacitação sobre legislação e processos para a legalização 
dos laticínios no município de Morada Nova que beneficiou 18 produtores da região; 

 30 produtores de lácteos foram beneficiados com consultoria técnica voltada para 
boas práticas de produção sendo, 15 da região do Vale do Jaguaribe e 15 do Sertão 
Central; 



 

 Foram promovidos 15 serviços técnicos com orientações individuais para produtores 
de lácteos dos municípios de Limoeiro do Norte e Morada Nova visando à legalização 

dos laticínios por meio da certificação. 
 

Figura 01. Visitas técnicas aos laticínios. 

 

 

Figura 02. Capacitação para os produtores de derivados lácteos. 

 

2) Introdução de Culturas Alternativas - Fruticultura - Projeto Piloto: 

 

 Visitas técnica para validação de área para a implantação de Unidades de 
Observação com áreas experimental na cultura do Cacau, sendo: 02 no perímetro 
irrigado do Baixo Acaraú e 01 no perímetro irrigado Tabuleiro de Russas beneficiando 
03 produtores; 

 Acompanhamento através de visitas técnicas para 30 produtores de algodão, sendo: 
29 da região do Cariri e 01 do Vale do Jaguaribe; 

 44 produtores beneficiados com capacitação realizada no campo sobre a cultura do 
cacau no semiárido ocorrida no município de Marco/CE; 

 Capacitação sobre o cultivo da pitaia no Ceará beneficiando 50 produtores de todo o 
estado. 
 



 

Figura 03. Ações do projeto Culturas Alternativas / Pitaia. 

Figura 04. Ações do projeto Culturas Alternativas / Cacau. 

 

 

Figura 05. Ações do projeto Culturas Alternativas / Algodão. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

313.1.02 - Qualificação da estrutura de comercialização da produção agropecuária 

 
A qualificação da Estrutura de comercialização da produção agropecuária, tem como público 
as Centrais de abastecimento da produção agrícola atuando melhoria das estruturas físicas, 
processos administrativos e operacionais dos mercados públicos atacadistas e varejistas. 
 

 
Realizações: 
 

Em 2021 ações voltadas para esta iniciativa assim não tivemos entrega.  
 

 

 

313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva 
do agronegócio 

 
A Promoção e participação em eventos, tem como público alvo a cadeia do agronegócio 
visando a com a divulgação de oportunidades e incentivos estaduais em feiras, missões e 
rodadas de negócios. 
 
Realizações: 
 
Em 2021 ocorreu o apoio com a participação da SEDET/SECRETARIA EXECUTIVA DO 
AGRONEGÓCIO nos seguintes eventos: 

 

 Participação no webinar " Atualização Cadastral Agropecuária da Adagri" no dia 
03/03/2021; 

 Participação no webinar da INOVAGRI: "Nova dinâmica para a agricultura irrigada: 
Instituições e personagens"; 

 Participação da Secretaria Executiva do Agronegócio SEDET como apoiadora no 
evento " Seminário Ibero-Brasileiro de Agricultura Irrigada”; 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

SERVIÇO TÉCNICO PROMOVIDO 63 60 95,23% 

PRODUTOR BENEFICIADO 330 238 72,12% 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

MERCADO ESTRUTURADO 3 0 
 

0% 
 

 



 

 Participação do Secretário Silvio Carlos como palestrante no curso "Irrigação e 
Drenagem" com a palestra " Perspectivas para o Setor Agropecuário do Estado do 
Ceará" em 2021" no dia 14/04/2021; 

 Participação do Secretário Silvio Carlos como debatedor no Webinar “Atlas irrigação: 
Uso de água na irrigação" no dia 23/04/2021; 

 Participação Evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense - 
19/05/2021- Lives "Agregação de valor na agricultura cearense com uso eficaz da 
água"; "A Cultura do Mirtilo: Potencial para o Ceará”; "A Cultura do Avocado: 
Potencial para o Ceará”; "A Cultura do Caju: modernização e perpectivas"; e, "A 
Cultura do Cacau no Ceará"; 

 Participação Evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense – Lives do 
dia 26/06/2021: "O cultivo em ambiente protegido"; "Modernização da cultura do 
algodão"; "Café: Cultura e turismo"; "Trigo cearense: Uma nova atividade agrícola no 
estado"; 

 Participação Evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense – Lives da 
temática “A modernização da pecuária leiteira, da avicultura, da equinocultura e da 
apicultura cearense” dia 29/06/2021: "Reserva alimentar animal"; "Caprinocultura 
leiteira"/ dia 30/06/2021: "Bovinocultura leiteira - Agregação de valores: Boas práticas 
de produção de derivados lácteos, Legalização e certificação de lacticínios "; 

 Participação como apoiador no evento virtual Fórum Brasil Portugal – Fortalecimento 
de Negócios em 08/07/2021; 

 Participação como apoiador no evento Seminário 2º Logística e Agronegócio em 15 e 
16/07/2021; 

 Participação como apoiador no evento II Fórum Agrosetores O Novo Agronegócio 
Cearense –Temática 2: A modernização da avicultura, equinocultura e da apicultura 
em 28/07/2021; 

 Apoio com participação de técnicos no XXIV SEMINÁRIO NORDESTINO DE 
PECUÁRIA – PEC NORDESTE uma realização do parceiro Senar/CE; 

 Participação com palestras no III encontro nacional de produtores de pitaia realizado 
pela ABRAPITAIA; 

 Apoio com participação de técnicos da equipe SEDET-AGRO como palestrante, apoio 
do setor de comunicação para divulgação nas redes sociais ao evento WEBINAR 
Exportações de Frutas Brasileiras: experiências e oportunidades, realizado pelo 
Instituto INOVAGRI; 

 Participação do Secretário Executivo do Agronegócio Silvio Carlos como palestra 
sobre o Agronegócio do Ceara no evento CEARA GLOBAL; 

 Participação do Secretário Executivo do Agronegócio Silvio Carlos como palestra de 
abertura do evento 5º AguaInnovation; 

 Palestra do Secretario Silvio Carlos no Forum Água e Energia no Agronegócio - " 
Gestão da Água na Agricultura e a Crise Hídrica" evento realizado pelo Instituto 
INOVAGRI; 

 Participação como expositor dos produtores atendidos pelos projetos Culturas 
Alternativas, Cultivos em Ambiente Protegido, e Desenvolvimento e Modernização da 
Atividade Leiteira do Ceara, na FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CEARÁ; 

 Apoio a realização do evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense - 
Live "ACP LACTE", através de articulação equipe promoção, apoio do setor de 
comunicação para divulgação nas redes sociais; 

 Apoio a realização do evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense - 
Live "Fortalecimento da cadeia leiteira no Ceará - Grupo Betânia ", através de 



 

articulação equipe promoção, apoio do setor de comunicação para divulgação nas 
redes sociais; 

 Apoio a realização do evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense - 
Live "Produção de coco no Ceará - Novas tecnologias e diversificação" com 
articulação com equipe, promoção, apoio do setor de comunicação para divulgação 
nas redes sociais; 

 Apoio ao evento II Fórum Agrosetores, O Novo Agronegócio Cearense - Live " 
Internet e produção rural " com articulação de equipe, promoção, apoio do setor de 
comunicação para divulgação nas redes sociais; 

 Participação como expositor dos laticínios MATA BRANCA, BUDEGA DA FAZENDA 
e DONA VITA QUEIJOS atendidos pelo projeto LEITE CEARÁ, na EXPOLOG 
Seminário Logistica no Agronegócio que ocorreu no Centro de Eventos do Ceara 
período de 24 e 25 de novembro de 2021; 

 Apoio a realização do Inovagri meeting 2021 com participação da equipe técnica da 
Secretaria Executiva do Agronegócio da SEDET como moderador e palestrante. 

 

Em 2021 através das ações da SEDET/SECRETARIA EXECUTIVA DO AGRONEGÓCIO 
foram realizados os seguintes eventos: 

 

 No dia 08/03/2021 foi realizada uma Live sobre a Cadeia Agroindustrial do Leite pós 
pandemia, o que esperar até 2030; 

 Realização de 02 Workshop sobre boas práticas de produção de lácteos, sendo: 01 
em Limoeiro do Norte/CE e outro em Morada Nova/CE; 

 Realização de eventos com Palestra da consultora Herculana Castro, especialista em 
legalização de laticínios, sobre legislação e legalização de laticínios sendo: 01 em 
Morada Nova/CE e outra em Milhã/CE. 

 Realização da Live / Alho I – Sistema produtivo do alho no nordeste brasileiro, no dia 
10/03/2021; 

 Realização da Live / Alho II – Alho semente livre de vírus: como garantir o potencial 
genético, no dia 17/03/2021; 

 Realização da Live - A Quadra chuvosa no estado do Ceará e seus possíveis 
impactos sobre a produção de algodão no ano de 2021, no dia 16/03/2021. 

 

 

 

 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

EVENTO APOIADO 20 24 104,3 

EVENTO REALIZADO 5 8 160,0 

 



 

Figura 06. Ações do projeto LEITE CEARÁ na entrega Eventos Realizados. 

 

313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada. 
 

 

 
A promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada envolve a 
expansão e qualificação dos sistemas e do manejo da irrigação voltado aos produtores 
irrigantes, tomadores de decisão, instituições de ensino e pesquisa e demais interessados 
 

Realizações: 

No período de janeiro a dezembro de 2021 foram realizadas atividades do projeto 
“Introdução de Culturas Alternativas” visando as seguintes entregas nesta iniciativa. 
 

 Realizado o trabalho de investigação junto as ETE’s para indicar e quantificar áreas 
passíveis de irrigação com água de reuso, beneficiando 09 produtores sendo: 01 de 
Iguatu/CE, 01 Icó/CE, 01 Jaguaribe/CE, 01 Jaguaribara/CE, 01 Iracema/CE, 01 
Tabuleiro do Norte/CE, 01 Limoeiro do Norte/CE, 01 Russas/CE, 01 Jaguaruana/CE; 

 Realizado levantamento de dados técnicos para estudos e acompanhamento 
necessários à implantação de áreas com objetivo no reuso de águas residuais em 
cultivos de espécies não comestíveis, fazendo aproveitamento da água e 
promovendo a expansão de áreas de cultivo no estado onde foram acompanhadas 03 
áreas sendo: 01 em Iguatú/CE, 01 em Jaguaribe/CE e outra em Icó/CE, beneficiando 
03 produtores; 

 Foi realizado um dia 
de campo sobre o cultivo do milho irrigado no município de Iguatu/CE, beneficiando 
164 pessoas, entre produtores e técnicos.  

 

Totalizando 176 produtores beneficiados em 2021. Vale destacar que outras ações estão 
planejadas para serem realizadas em 2022 visando à referida entrega. 
 
 
 
 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

PRODUTOR BENEFICIADO 143 176 123% 

 



 

313.1.06 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do 
agronegócio. 

 

A promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do agronegócio 
tem como público-alvo a cadeia produtiva do agronegócio e demais interessados, visando 
levantamento e tratamentos dos principais indicadores sobre os produtos, setores e sub-
setores do agronegócio do Ceará. 

 
Realizações:  

No período de janeiro a dezembro de 2021 foram elaborados e publicados os seguintes 
estudos visando a entrega referentes a essa iniciativa. 
 

 Conjuntura: EXPORTAÇÕES DE FRUTAS E DO AGRONEGÓCIO DO CEARÁ NA 

PANDEMIA DA COVID 19; 

 MAPAS DA PRODUÇÃO DE LAVOURAS DO CEARÁ EM 2020; 

 MAPA DOS PÓLOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DO CEARÁ EM 2020; 

 Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 - 2021 (período: janeiro a 

maio de 2021); 

 Análise Conjuntural sobre as Exportações de Camarão, Lagosta e Atum (maio 2021); 

 Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 1º semestre de 2021; 

 Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 - 2021 (período: janeiro – 

julho de 2021); 

 Mapas de exportações do Ceará, por município (período: janeiro - julho); 

 Mapas de produção dos principais produtos agrícolas do Estado do Ceará em 2020: 

algodão, arroz, banana, caju, cana de açúcar, coco, feijão, milho, goiaba, mamão, 

mandioca, manga, maracujá, melancia, melão e tomate; 

 Mapas de produção dos principais rebanhos animais do Estado do Ceará em 2020: 

aves, bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos; 

 Mapas de produção dos produtos da pecuária do Estado do Ceará em 2020: leite, 

mel, camarão, tilápia; 

 Exportações Cearenses, com foco no Agronegócio 2018 - 2021 (período: janeiro – 

setembro de 2021); 

 Agronegócio na Argentina e no Ceará; 

 Tabela de Indicadores da produção de grãos do Estado do Ceará em 2021 (com 

dados de janeiro - julho de 2021); 

 Exportações Cearenses com Foco no Agronegócio 2017 - 2021 (com dados de 

janeiro- outubro de 2021); 

 Indicadores socioeconômicos e agro pecuários dos municípios do Ceará; 

 Caracterização da Região Sul do Cariri - INDICADORES DO MUNICÍPIOS DE 

SALITRE, ARARIPE, SANTANA DO CARIRI, CRATO, BARBALHA, JARDIM; 

 Considerações da Secretaria Executiva do Agronegócio sobre o agronegócio 

cearense – QR CODE EXPODUBAI; 

 PANORAMA DO AGRONEGÓCIO 2021; 

 EXPORTAÇÕES CEARENSES COM FOCO NO AGRONEGÓCIO - 2021 (JANEIRO 

A DEZEMBRO). 



 

Totalizando 20 entregas nesta iniciativa em 2021. 

 
 

313.1.07 - Promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio. 

 

A promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio envolve a realização de 
atividades que promovam inovações tecnológicas, agregação de valor, eficiência hídrica e 
gestão de produtos e processos do agronegócio cearense. 
 
Realizações 
 

Em 2021, foi dada continuidade aos trabalhos para introdução de novos produtos e 
tecnologias de processos e produção para o agronegócio cearense. Conforme cito:  
 

No âmbito do projeto Culturas Alternativas Irrigadas: 

 Ocorreu a implantação e o acompanhamento de pesquisa para reuso de água de 

esgoto tratada para a cultura de algodão nos municípios de Iguatú/CE e em Limoeiro 

do Norte/CE, com foco na ampliação de área para algodão no estado do Ceará 

utilizando água de reuso. 

 

Ações do projeto “Desenvolvimento da Atividade Leiteria no Estado do Ceará” foram 
implantadas 04 pesquisas sendo:  
 

 01 Pesquisa sobre Produtos de Origem: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO QUEIJO 

COALHO DE JAGUARIBE-CE;  

 01 Pesquisa sobre o aproveitamento racional de pequenos açudes na produção de 

biomassa para pecuária de leite;  

 01 Pesquisa desenvolvimento e difusão de ferramentas tecnológicas voltadas à 

pecuária leiteira sustentável no Ceará;  

 01 Pesquisa para exploração de águas subterrâneas e otimização econômica da 

produção agropecuária em aluviões do semiárido cearense.  

 Implantada uma pesquisa sobre cultivos em ambientes protegidos, no município de 

São Benedito. Todas as pesquisas ocorrem em parceria com o Programa Cientista 

Chefe da Agricultura do Estado do Ceará.  

Totalizando 6 entregas nesta iniciativa em 2021. 

313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio. 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 
ESTUDO PUBLICADO 14 20 142,8% 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA 7 6 85,7% 

 



 

A promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio, tem como público alvo 
a cadeia produtiva do agronegócio visando a melhoria dos processos de produção dos 
produtos da agropecuária cearense. 
 

Realizações: 
 

Em 2021, foram realizadas ações de planejamento, estudos e articulações com parceiros no 
âmbito do projeto Introdução de Culturas Alternativas - Fruticultura para implantação de 
unidades produtiva visando as entregas nesta iniciativa:  
 

 01 Unidade de produção com cacau implantada em Quixeré/CE; 

 01 Unidade de produção com cacau implantada no Baixo Acaraú em Marco/CE; 

 01 Unidade de produção com cacau implantada no Tabuleiro de Russas; 

 01 Unidade de produção implantada de algodão em Porteiras/CE; 

 01 Unidade de produção implantada com caju de mesa adensado em Limoeiro do 

Norte; 

 01 Unidade de produção de romã na fazenda Frutacor Tabuleiro de Russas em 

Limoeiro do Norte/CE; 

 01 Unidade de produção com as culturas de cacau, avocado, amora e mirtilio em 

Tianguá/CE; 

 01 Área de produção com 5,0 ha de pitaia no município de Jati / CE. 

 01 Área de produção de pitaia no lote do produtor Paulo Freire no perímetro irrigado 

Baixo Acaraú município de Marco/CE; 

 01 Área de produção de morango em São Benedito / CE. 

  

Totalizando 10 áreas de produção acompanhadas pelo projeto de Culturas Alternativas e 
utilizadas para difusão de tecnologias em 2021. 

 

 
Figura 07. Ações do projeto Introdução de Culturas Alternativas nesta iniciativa. 

 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO 20 10 50% 

 



 

 
 
Realizações gerais da área do agronegócio 
 
A seguir cito outras AÇÕES importantes e estruturantes para o agronegócio cearenses 
realizadas pela Secretaria Executiva do Agronegócio da SEDET em 2021. 
 

Visita de campo para avaliação das potencialidades das cadeias produtivas da agricultura e 
pecuária nas diferentes regiões com foco nas principais atividades do setor agropecuário do 
Estado. 
 

 Realizadas visitas de campo para avaliação das potencialidades das cadeias 
produtivas da agricultura e pecuária nas diferentes regiões e principais bacias leiteiras 

do Estado. 
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o Cultivo Protegido, Mapeamento, Capacitação, Infraestrutura e Execução – 

Horticultura: 
 

 Visita a Usina de Açúcar Manuel Costa Filho visando o levantamento da área e 
infraestrutura da usina para o projeto do Centro de Cultivo Protegido de Barbalha/CE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Elaboração do projeto conceito do Centro de Cultivo Protegido de Barbalha/CE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Participação em Evento sobre a CAPRINOCULTURA LEITEIRA realizado em 
17/08/2021. Reunião com o COMITÊ GESTOR DO PRODETER, PARA PARCERIA 
COM O PROJETO ACP LACTE “LEITE EM PÓ”, realizado na câmara municipal de 
Jaguaretama/CE, coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Cidadania e 
Empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Jaguaretama/CE. 

 
● Em setembro de 2021 ocorreu a participação de técnicos da Secretaria Executiva do 

Agronegócio em reunião na FATEC – Sertão Central em Quixeramobim/CE para 
tratar da instalação e operação de um laboratório de qualidade do leite para o Estado 
do Ceará. 

 

 

 



 

 

 Reunião Estadual das Estatísticas Agropecuárias do Ceará – REAGRO/CE: Durante 
o ano de 2021 houve a participação em Reunião Estadual das Estatísticas 
Agropecuárias do Ceará – REAGRO/CE, realizado de forma virtual, em onze 
oportunidades, promovidos pelo IBGE /CE. A equipe da Sedet faz parte do Grupo de 
Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Ceará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança: Participação 
de Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança. As 
reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança são 
organizadas pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP, cumprindo o 
exposto na Seção I.A2 do Cronograma 2 do Contrato Empréstimo nº IBRD-9006. Em 
virtude da pandemia, as reuniões ocorridas no ano vigente aconteceram de forma 
virtual, mas geralmente são realizadas no Auditório do IPECE. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

● Grupo Gestor do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA) 

 
O Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) 
enfrentará os desafios da última etapa da erradicação da doença, consolidar a 
condição sanitária conquistada no país e, assim, contribuirá com a proteção do 
patrimônio pecuário nacional, produzindo o máximo de benefícios aos atores 
envolvidos e toda sociedade brasileira.  
 
O principal objetivo do PNEFA será tornar o país livre de febre aftosa sem 
vacinação com reconhecimento internacional, de forma gradativa e 
regionalizada, considerando as condições epidemiológicas, geográficas, 
político-econômicas, institucionais e técnico-operacionais, preservando a 
condição conquistada.  
 
Para realizar a transição de status sanitário, foram considerados critérios 
técnicos, estratégicos, geográficos e estruturais, que resultaram no 
agrupamento das unidades da Federação em cinco blocos. Esse agrupamento 
visa favorecer o processo de transição de zonas livres de febre aftosa com 
vacinação para livre sem vacinação de forma regionalizada, com início em 
2019 e conclusão em 2023, quando todo país alcançaria a condição de livre de 
febre aftosa sem vacinação, reconhecida pela OIE. 
 
Para execução do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA) os Estados foram divididos em cinco blocos pecuários para 
que seja feita a transição de área livre da aftosa com vacinação para sem 
vacinação. O Ceará integra o Bloco III juntamente com os estados: Alagoas, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Durante o ano 
de 2021 tivemos reuniões de forma virtual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Grupo Gestor de acompanhamento do Projeto Eficiência do Uso da Água 

– Projeto Banco Mundial 

 

Para o devido acompanhamento das ações e trabalhos dos projetos dfo Banco 
Mundial, tivemos diversas reuniões, de forma virtual, do Grupo Gestor do 
Projeto do Banco Mundial envolvendo a Funceme/Sedet/ Ipece / UGP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião de trabalho Grupo gestor SEDET/Funceme projeto Banco mundial 
 

● Treinamento de Técnicos e Produtores das Estações SR/Projeto 

Eficiência do Uso da Água – Projeto Banco Mundial - Profissionais da 

Funceme e da Sedet participaram de um treinamento, em Fortaleza, de 

instalação, operação e manutenção das novas ferramentas, assim como 

aprendizado sobre o software dos produtos. A monitoria do curso foi da 

Campbell Scientific do Brasil Ltda.(03/ outubro 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinamento, na Funceme de técnicos na montagem e instalação das Estações SR junho 
2021 



 

 
 

  

Treinamento, em Russas, de técnicos e produtores na instalação das Estações SR junho 
2021 
 
 
321 – FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 
O programa tem por objetivo aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir 
para a melhor distribuição regional de renda. 
 
321.1.01 - Expansão das políticas de incentivo do setor de comércio e serviços 
 

A iniciativa tem por objetivo aprimorar e modernizar as políticas estaduais de incentivo 
do setor de comércio e serviço existentes atualmente no âmbito do FDI, como o 
Programa de Incentivo às Centrais de Distribuição de Mercadorias - PCDM e Serviços 
e o Fundo de Desenvolvimento do Comércio Varejista - FDCV, buscando desenvolver 
o setor com atividades econômicas de maior valor agregado, com foco nos 
investidores, empresários e empreendedores do setor. A modernização dessa política 
caracteriza-se por direcionar incentivo às cadeias prioritárias do setor, bem como 
atualizar a política estadual de atração e implantação baseada no que já existe em 
outros estados da região nordeste. 

 
Realizações: 

 
● Durante o ano de 2021, foram aprovados importantes decretos com o intuito de 

viabilizar novos negócios e fortalecer os existentes. Esses decretos foram 
construídos em função de discussões entre empresários e os órgãos envolvidos. 
Dentre os decretos aprovados, podemos citar: a) decreto nº 33.749/2020, de 25 
de setembro de 2021, que traz uma nova sistemática de tributação relativa às 
vendas efetuadas exclusivamente por meio da internet ou telemarketing (e-
commerce).  b) decreto 34.256, de 21 de setembro de 2021 que versa sobre o 
regime de substituição tributária com carga líquida do ICMS nas operações com 
produtos do vestuário e confecções, c) decreto 34.167, de 21 de julho de 2021, 
que dispõe sobre a substituição tributária nas operações internas, interestaduais 



 

e de importação de derivados da farinha de trigo, d) decreto 34.178, de 2 de 
agosto de 2021 que versa sobre  isenção do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações internas 
com produtos essenciais ao consumo popular que compõem a cesta básica.  

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Estudo Publicado 1 1 100% 

 
321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos 
setores prioritários de cada região 
 

A iniciativa tem o intuito de divulgar as vantagens competitivas do estado do 
Ceará com o objetivo de atrair mais investidores de forma descentralizada a fim de 
melhorar a distribuição de renda e desenvolver o setor de forma igualitária para 
cada região. Para isso será feito acompanhamento antes, durante e após o 
processo de investimento com serviços como de assistência, assessoria e suporte 
com a continuidade do processo. 

 
Realizações: 

 
● Destaca-se que no período de 2021, ano de início da recuperação da 

economia, houve a atração de 24 empresas. Destas, cerca de 40%  tiveram 
seu processo iniciado em 2019 e as demais ao longo do ano de 2020 e 2021, 
demonstrando assim a forte influência dos efeitos da pandemia nas estratégias 
empresariais. Entre os empreendimentos atraídos, alguns foram por meio do 
Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). Nos projetos do FDI, houve 
acompanhamento individualizado por empresa pleiteante, interagindo com a 
ADECE e a SEFAZ no sentido de apoiar os respectivos projetos financeiros.  

 
Apesar do contexto econômico complicado do país, o Ceará conseguiu 
avançar, principalmente nos setores de logística e TIC, que ganharam maior 
valor agregado durante esse período. No total, 24 empresas foram atraídas nas 
áreas estratégicas do comércio e serviços, ultrapassando a meta estabelecida. 
Juntas as empresas somam investimentos de mais de R$ 411.697.834,00 
sinalizando uma recuperação da economia cearense. 

 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Empreendimento Atraído 10 24 240% 

 
 
 
321.1.03 - Qualificação da sinergia entre pólos existentes e novos mercados. 
 

Essa iniciativa tem o intuito de integrar e modernizar o ecossistema industrial 
regional. Agrupa novos mercados aos pólos existentes nas 14 regiões de 
planejamento, principalmente do setor de comércio e serviço. Nesse sentido, é 
preciso saber os pontos críticos dos pólos existentes, bem como as necessidades 



 

do ambiente industrial, a existência de infraestrutura inativa e composição da 
cadeia produtiva e atuar neles articulando melhorias a partir da demanda 
encontrada, em cada um, uma vez que cada polo espelha a necessidade de 
mercado da região. 

 
Realizações: 

 
● Em 2021 foram apoiados 3 polos econômicos, são eles:  Polo do Complexo 

Industrial do Porto do Pecém - CIPP (engloba os municípios de Caucaia e São 
Gonçalo), Polo Industrial de Maracanaú e o Polo Moveleiro de Marco.   

● O polo industrial de Maracanaú elaborou o seu plano de atratividade e trabalha no 
sentido de atrair investimentos para o município. Em relação ao CIPP, Caucaia 
também preparou seu plano de atratividades e trabalha ativamente na 
prospecção de empresas, porém São Gonçalo do Amarante ainda não concluiu o 
seu plano de atratividades, devido as mudanças organizacionais. Ainda em 
relação ao CIPP, foi realizado no final de 2021, uma capacitação  em atração de 
investimentos para os municípios da região. Em relação ao Polo Moveleiro de 
Marco, o município já finalizou o plano de atratividade e está programando um 
evento de lançamento para o primeiro semestre de 2022. 

 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Serviço de mediação 
promovido 

3 3 100% 

 
 
321.1.04- Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de 
Serviços. 
 

A iniciativa visa promover atividades capazes de ampliar a competitividade do setor e 
reduzir sua dependência do comércio varejista tradicional e da administração pública. 

 
Realizações: 

 
● O ano de 2021 foi marcado aprovação do termo de referência para 

contratação de uma empresa organizadora de eventos de negócios, 
mesmo que tardia. A realização dos eventos foi acordada para apenas 
após a contratação dessa empresa, mas diante do atraso continuamos a 
organização da Rodada de Negócios para a Logística, em parceria com a 
Expolog 2021, independente da licitação aprovada. A Expolog 2021 
aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro de 2021. De acordo com dados 
da plataforma da Expolog, o estande da Adece/Sedet foi o terceiro mais 
acessado do evento, com um total de 79 visitas. Ressalta-se que este 
número não contabiliza repetições ou reentradas de um mesmo usuário, 
sendo, portanto, 79 pessoas diferentes que acessaram o stand.  

● A SEDET realizou a Rodada de Negócios para a Logística no dia 24 de 
novembro, dentro da Expolog. Em formato 100% virtual, a Rodada de 
Negócios teve como objetivo fortalecer a cadeia produtiva de logística 
cearense, conectando compradores e fornecedores regionais e 
multinacionais interessados nesse segmento para realizarem negócios. O 
evento durou 3 horas, iniciando às 15:00 e indo até às 18:00. Iniciado com 



 

um pronunciamento do Secretário senhor Maia Júnior, Secretário da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fez a abertura 
do evento, seguido do secretário Júlio Cavalcante Neto, Secretário 
Executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Sedet, que falou sobre os 
destaques logísticos do Ceará. A partir desse momento, os pitchs das 11 
empresas participantes foram transmitidos na sala.  

● O segundo momento foi dedicado às Rodadas Virtuais de Negócios em si. 
As empresas tiveram 4 rodadas de 15 minutos de salas bilaterais 
simultâneas para conversarem e realizarem contatos de negócios com os 
interessados. Ao todo, tivemos 23 agendamentos bilaterais e 1 pitch da 
Yafela para 6 empresas durante as Rodadas de Negócios. No momento da 
Rodada, 7 empresas compradoras acessaram o evento.  

● Após o fim do evento, a equipe da Sedet enviou para os fornecedores e 
compradores uma pesquisa de satisfação, com o intuito de receber 
feedbacks e entender melhor as opiniões e avaliações dos participantes 
sobre a Rodada. Como resultados principais, 22,2% dos respondentes 
julgaram com nota máxima (10) a nota final do evento foi 8,33. A escolha 
da plataforma do evento e a data teve nota 3 e 4 para 88,9% dos 
respondentes, enquanto 88,8% deram as mesmas notas sobre a 
adequação da duração do evento e os tempos de apresentação dos 
expositores. Também 77,8% dos participantes deram nota máxima para o 
atendimento da organização do evento e o acompanhamento durante a 
rodada.  

● Quanto à promoção internacional, a SEDET manteve participação ativa na 
Câmara Setorial de Comércio Exterior e logo no início de outubro pode 
participar e apoiar da realização do Ceará Global, que teve como tema os 
Clusters, divulgando os setores econômicos priorizados pelo Estado. Na 
última semana de dezembro, a SEDET participou da China High Tech Fair 
2021, com a montagem do stand virtual da SEDET Ceará junto aos 
parceiros do Ceará que também participarão do evento: Senai, Sebrae, 
Hub de Inovação da UFC (Condomínio de Empresas), Iracema Digital, 
Aracati Digital, Eduvem Soluções em Informática, 3V3 Tecnologia, 
Wirelink, Nepen, Golden Tecnologia e Wipro.  

● Quanto à realização de assessorias para a internacionalização de 
negócios, foram estabelecidas duas parcerias. Com o Instituto Jovens 
Exportadores, instituição de apoio à inserção internacional de micro e 
pequenos empreendedores, e foi definida a assinatura de um Memorando 
de Entendimentos para que seja feito em 2022 um estudo para entender 
as possibilidades de parceria e de atuação conjunta no Ceará em prol da 
internacionalização de empresas cearenses. Além disso, a SEDET foi 
convidada para ser parte do Comitê Consultivo do PEIEX, projeto da Apex 
Brasil realizado no Ceará em parceria com a FIEC. Essas duas últimas 
iniciativas serão caminho para que possamos encaminhar empresas para 
assessoria para internacionalização em 2022, garantindo o cumprimento 
das metas estabelecidas. 

 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Assessoria realizada 35 0 0 % 

Evento realizado 4 1 25% 



 

 
 
Execução Orçamentária – Programa 321 
 

 
 
O Programa 321 teve suas ações financiadas pela Agência de Desenvolvimento do Ceará 
(ADECE), por meio do Mapp 82 - Programa Clusters Econômicos de Inovação. 
 
 
Programa 331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 
 
O programa tem por objetivo promover a diversificação e a interiorização da indústria 
cearense, com ampliação da competitividade. É formado pelas seguintes iniciativas: 
 
331.1.02 Promoção do Ambiente de Negócios do Setor Industrial 
 

Esta iniciativa consiste em identificar gargalos de infraestrutura nos distritos industriais 
 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Evento participado 8 12 150% 

Evento realizado 4 3 75% 

 
Realizações: 
 

 Em 2021, a Secretaria Executiva de Indústria participou de doze eventos virtuais 
com intuito de dinamizar os negócios dos Clusters Prioritários. Alguns geraram 
relacionamentos que estão sendo desenvolvidos entre estado e setor produtivo. 
 

 EVENTOS PARTICIPADOS: Webinar/Zhejiang Energy Brazil Projeto Especial do 
jornal O Povo - Energia Limpa - O Ceará na vanguarda da geração de energias 
renováveis". Evento Energia em Pauta: "HUB de Hidrogênio do Ceará". 1º Congresso do 
Hidrogênio para a América Latina e o Caribe (H2LAC 2021) FÓRUM DE 
INVESTIMENTOS BRASIL 2021 - BIF 2021 Webinar BW Talks HUB Hidrogênio Verde - 
Ceará Hydrogen Americas Summit Reunião da CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR & 



 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. Live: Mulheres da Engenharia Vencendo Barreiras 
Webinar - Estado do Ceará e Câmara Brasil-Espanha "O Hub de Hidrogênio verde no 
Ceará". Webinar Observatório da Seplag - Apresentação SEXEC-SIN. 

 

 Em 2021, foram realizados três eventos virtuais. Destaca-se que o de Rodada de 
negócios internacionais conseguiu inserir algumas indústrias cearenses no circuito de 
comércio internacional. 
 

 EVENTOS REALIZADOS: 
o Webinar: Negócios com a China- Oportunidades 2021  
o Rodada de Internacional Negócios Textil, Confecções e Calçados - Ceará ao 

Cubo 
o Rodada Virtual de Negócios da Moda - Ceará ao Cubo 

 
 

331.1.03 Promoção da revitalização de distritos industriais 
 

Esta iniciativa consiste em identificar gargalos de infraestrutura nos distritos industriais 
administrados pela SEDET através de suas vinculadas. Identificar e propor soluções para a 
revitalização daqueles que possam gerar maior retorno (financeiro e empregos) à sociedade. 
Havendo a previsão de, inicialmente, executar em um distrito industrial piloto e, em seguida, 
serviços semelhantes em outras localidades. Estes serviços são essenciais para manter e 
expandir empresas em operação e atrair novas unidades industriais para os distritos. 

  

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Distrito Industrial estruturado 1 0 0% 

 
● Em 2021, foi articulada uma equipe entre a ADECE/CODECE/SEDET para 

analisar a situação dos distritos industriais e elaborar um plano de ação 
para revitalização. Já foram realizados reuniões com representantes dos 
municípios envolvidos para que nos fosse apresentado um briefing das 
necessidades dos distritos. Como encaminhamento dessas reuniões, a 
equipe articulada está em processo de concepção do plano de ação. Este 
ainda não foi finalizado, visto que etapas intermediárias para levantamento 
da situação de cada distrito e das intervenções necessárias ainda não 
foram finalizadas. 
 

● Distritos industriais analisados: 
○ Distrito Industrial Fortaleza I 
○ Distrito Industrial Fortaleza III 
○ Distrito Industrial do Cariri 
○ Distrito Industrial de Sobral 

  
331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento 
econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050. 
 
Esta iniciativa consiste em atrair empreendimentos industriais, preencher os elos faltantes 
da cadeia produtiva e incentivar o investimento em inovação e tecnologia nos sistemas 
produtivos e de gestão, visando à ampliação de sua produtividade e competitividade. 
 



 

Realizações 
 

 Em 2021, o CONDEC aprovou o total de 33 protocolos de intenções 
(IMPLANTAÇÃO), para os programas relacionados à produção industrial (PROVIN, 
PIER e PROADE). Os empreendimentos vão somar 4.651 empregos e totalizam mais 
de 1,5 bilhão em investimentos. A expressiva superação da meta se deveu ao 
sistema do FDI, que funciona de modo online e agiliza o fluxo processual do trâmite. 
Considere, ainda, o fato de que a plataforma está mais difundida e divulgada. Dessa 
forma, muitos pleitos chegam mais rapidamente em cada reunião do CONDEC, 
ampliando a base de empresas que procuram o estado para investis. No caso tais 
empreendimentos estão distribuídos em sete regiões de planejamento: Grande 
Fortaleza (14), Cariri (8), Centro Sul (6), Sertão de Sobral (2), Vale do Jaguaribe (1), 
Sertão do Crateús (1) e Litoral Norte (1). 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

EMPREENDIMENTO ATRAÍDO 9 33 366% 

 
 

Região Planejado Realizado 

01 – CARIRI 0 8 

02 - CENTRO SUL 0 6 

03 - GRANDE FORTALEZA 2 14 

04 - LITORAL LESTE 0 0 

05 - LITORAL NORTE 0 0 

06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU 0 0 

07 - MACIÇO DO BATURITÉ 0 0 

08 - SERRA DA IBIAPABA 0 0 

09 - SERTÃO CENTRAL 0 0 

10 - SERTÃO DE CANINDÉ 0 0 

11 - SERTÃO DE SOBRAL 0 2 

12 - SERTÃO DOS CRATEÚS 0 1 

13 - SERTÃO DOS INHAMUNS 0 0 

14 - VALE DO JAGUARIBE 0 1 

15 – ESTADO DO CEARÁ 7 1 

Total 9 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Execução Orçamentária – Programa 331 
 

 
 
 
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM 
 
O programa tem por objetivo potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará. 
 
344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.  
 
 
Realizações: 

 

 Em 2021,  foram implementadas as seguintes melhorias de TIC: renovação do parque 
de computadores,  BI Machine , outsourcing de impressão; suporte ao Openport  Sic; 
renovação licença Webex; vídeo Wall, o retrofit dos data centers container; 
implantação solução de firewall corporativo; antivírus;  evolução e sustentação da TI 
corporativa; notebooks para gestores; aditivo do OCR e implantação solução de 
backup corporativo. 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 
MODERNIZADA 

35 11 31,5% 

 
 
 
344.1.02 - Expansão da atração de investimento para o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém e a Zona de Processamento de Exportações. 
 
Esta iniciativa consiste na atração de indústrias para o Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém e para a Zona de Processamento de Exportações 



 

 
Realizações: 
 

 Em 2021, houve assinatura de 14 memorandos de entendimento com empresas 
ligadas à produção de energias renováveis. Empresas: CONSÓRCIO SANTA 
QUITÉRIA, RENOVIGI, DIFERENCIAL ENERGIA, ENEVA, ENGIE BRASIL, 
FORTESCUE, H2HELIUM, HYTRON, NEOENERGIA / IBERDROLA, QAIR (2), 
ENEGIX ENERGY PTE. LTD., NOXIS e EDP 

 

Produto Meta Realizado % Realizado 

MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO 2 14 700% 

 
 
Execução Orçamentária – Programa 344 
 

 

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E 
AQUICULTURA 

 
O Programa tem por objetivo promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da 
produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per 
capita de pescados.  

351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da 
pesca e aquicultura 

 

A iniciativa caracteriza-se pela promoção de elaboração e disponibilização de informações, 
estudos e diagnósticos setoriais, tendo como público-alvo todos os elos da cadeia produtiva 
da pesca e aquicultura, visando o conhecimento dos dados setoriais, bem como pesquisas 
direcionadas ao levantamento de dados primários e secundários desses segmentos.  

  

Realizações: 

 O referido estudo está sendo finalizado, aguardando apenas a revisão para a 
posterior editoração e publicação. Previsão para março de 2022. 
 

 

 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Estudo Publicado 7 0 0% 

 



 

351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do 
Estado 

 

A iniciativa contempla ações de promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria 
pesqueira, e tem como público-alvo as indústrias de processamento, unidades produtivas e 
embarcações, visando a melhoria e/ou manutenção da qualidade do pescado 
comercializado.  
 

Realizações: 

No período de janeiro a dezembro de 2021 foram realizadas as seguintes ações, visando as 
entregas desta iniciativa: 
 

 
Figura - Ações de inspeção sanitária e fiscalização da indústria Pesqueira e Aquícola do 

Estado do Ceará. 
 

 Foram realizados 121 monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, 
no SIE/ADAGRI, no Estado. As atividades foram executadas dentro do cronograma 
previsto e a previsão de monitoramentos foram cumpridos de acordo com o Plano de 
Trabalho. A seguir apresentamos o número de monitoramento realizado por município 
em 2021. 

 Fortaleza = 75 monitoramentos  

 Cascavel = 14 monitoramentos 

 Beberibe = 08 monitoramentos  

 Pindoretama = 09 monitoramentos  

 Camocim = 06 monitoramentos  

 Jaguaribara = 08 monitoramentos  

 Jaguaruana = 01 monitoramento 
 

  

 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Fiscalização Realizada 70,00 121,00 172,8% 

 



 

351.1.03 - Promoção do ordenamento e gestão das atividades da pesca e da 
aquicultura 

 

A iniciativa contempla o ordenamento e controle da atividade da pesca e da aquicultura no 
Estado, tendo como público-alvo aquicultores e pescadores, visando a validação das cotas 
de captura de pescado marinho estipuladas pelos organismos internacionais de controle e 
ordenamento pesqueiro, introdução de novas espécies aquícolas e o fortalecimento das 
estratégias de ocupação de parques marinhos identificados nos Planos Locais de 
Desenvolvimento da Maricultura.  

 

Realizações: 
 

 No ano de 2021 foi realizado 01 Processo de Gestão qualificado relacionado ao 
Ordenamento Pesqueiro do Estado do Ceará. Dentre as ações projetadas, no referido 
processo, foram geradas 12.533 atualizações e emissões de Registro Geral de Pesca 
(RGP) dos pescadores, aquicultores, assim como inspeção e licenciamento de 
embarcações e de outras atividades pesqueiras e aquícolas em geral. Essas ações 
trouxeram um impacto extremamente positivo para as comunidades litorâneas, 
pescadores e armadores de pesca, capacitando o Estado do Ceará a pleitear a 
concessão para a retomada das exportações de pescado para o mercado europeu. 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Processo de gestão qualificado 1 1 100% 

 
 

351.1.04 - Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus 
derivados. 

 
 
A Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus derivados tem como 
público alvo os consumidores destes produtos visando ampliação do consumo. Nesta 
iniciativa temos as entregas “campanha realizada” que consiste na realização de estudos de 
mercado e plano de marketing visando o aumento do consumo de pescados, e, “capacitação 
realizada” a entrega consiste em realizar capacitações voltadas para o desenvolvimento 
profissional nos processos de beneficiamentos e culinária de produtos oriundos da pesca e 
aquicultura. 
 

Realizações: 

Em 2021 e visando as entregas nesta iniciativa foram realizadas as seguintes ações: 
 

 Campanha Realizada: O referido estudo consiste no levantamento e compilação dos 
dados de exportação de pescados e do segmento da aquicultura, com o objetivo de 
apresentar o cenário do segmento da pesca e aquicultura cearenses com suas 
potencialidades e gargalos e que possam nortear as ações do estado para essas 



 

cadeias econômicas. O estudo está em andamento e em fase de conclusão para 
posterior editoração e publicação com previsão para o final do mês de março de 
2022. 
 

 Capacitação Realizada:  

o No período: 16 à 18 de novembro 2021 foi realizado o "CURSO DE BOAS 
PRÁTICAS DE MANEJO, HIGIENIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E 
GASTRONOMIA DOS MARISCOS", no município de Acaraú/CE, onde foram 
capacitadas 30 marisqueiras. 
 

o No período de 14 a 17 de dezembro de 2021 foi realizado 01 Curso de Cultivo 
Intensivo de Peixes e Camarões no Sistema de Recirculação de Água no 
município de Barbalha/CE onde foram capacitados 30 produtores e técnicos 
relacionados a área de aquicultura. 

 
o No período de 29/11/2021 a 10/12/2021 foi realizado 01 Curso de FORMAÇÃO 

DE AQUAVIÁRIO - PESCADOR PROFISSIONAL em Paracuru-CE.  
 

 

As ações estão em andamento e com conclusão prevista para o final do mês de março de 
2022. 

351.1.05 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva 
da pesca e aquicultura. 

 
A iniciativa consiste na promoção e participação em eventos, tendo como alvo a cadeia da 
pesca e aquicultura, visando a divulgação de oportunidades e incentivos estaduais em 
feiras, missões e rodadas de negócios e, consequentemente, a atração de novos 
investimentos. 
 
Realizações: 

 

Em 2021 foram apoiados cinco eventos:  

 SEMINÁRIO BIOSSEGURANÇA E INOVAÇÕES NA CADEIA DE PRODUÇÃO DA 
CARCINICULTURA, 14 e 15 de outubro de 2021, em Acaraú (CE);  

 PECNORDESTE 2021, 14 a 17 de setembro de 2021, em Fortaleza (CE);  

 Feira do Empreendedor - SEBRAE, 23 a 27 de outubro de 2021, em Fortaleza (CE);  

 Evento ALPESCAS - Séptima Reunión de la Alianza Latinoamericana para la Pesca 
Sustentable y la Seguridad Alimentaria, 02 a 03 de dezembro 2021, em Fortaleza 
(CE);  

 Festival da Tilápia, 10 a 11 de dezembro, em Jaguaribara (CE). 
 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Campanha realizada 3 0 0% 

Capacitação realizada 12 3 25% 



 

Foram realizados dois eventos no ano de 2021:  

 Fórum AGROSETORES - Aquicultura em agosto de 2021; 

 Fórum AGRPSETORES - Pesca, em setembro de 2021.  
 

Devido às restrições impostas pela pandemia da COVID 19, os eventos em questão foram 
realizados de forma on line e foram abordados temas que envolveram informações de 
mercado e de tecnologias de cultivo e pesca. 
 

 
 
 
 
 
 

351.1.06 - Promoção da pesca esportiva. 

 
A promoção da pesca esportiva tem como público alvo profissionais e amadores da pesca 
esportiva e demais interessados e envolverá as seguintes ações: o conhecimento detalhado 
de suas potencialidades regionais, socioeconômica e sua transversalidade com o turismo do 
Estado, a elaboração de um plano desenvolvimento específico e a promoção e apoio a 
eventos relacionados ao tema. 
 

Realizações:  

 Estudo Publicado: O estudo está finalizado, aguardando a revisão e posterior 
editoração para publicação, com previsão para março de 2022. 

 Evento Realizado: foi apoiada a realização de 01 evento no município de 
Jaguaribara/CE, relacionado a cadeia da pesca esportiva. 

 

 

351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento 
de produtos oriundos da atividade pesqueira 

 
A Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos 
oriundos da atividade pesqueira tem como público alvo o mercado pesqueiro (pescadores e 
armadores) visando a melhoraria das atividades da cadeia produtivas da pesca. 
 

 

 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Evento apoiado 8 6 75% 

Evento realizado 2 2 100% 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Estudo Publicado 1 1 100% 

Evento Realizado 3 1 33,3% 

 



 

Realizações:  

 Durante o período foram elaborados o projeto arquitetônico do entreposto, o Manual 
de Boas Práticas de Fabricação - BPF, o Manual de Procedimento Operacional 
Padrão-POP, o Manual de Procedimento padrão de Higiene Operacional - PPHO, o 
Programa de Autocontrole e prospecções nas regiões de Acaraú, Itarema e Paracuru 
para a identificações de locais propícios para a implantação do entreposto de pesca.  
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Entreposto de pesca implantado 0 0 - 
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362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS 
 

O Programa objetiva Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos 
locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo 
para o crescimento da geração de emprego e renda. 
 
362.1.01 - Promoção do apoio à formalização de empresas. 

 
Consiste em incentivar a constituição jurídica dos negócios contemplando o Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Reflete ainda, a aplicação da LEI Nº 11.598, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 2007 no Estado do Ceará que busca desburocratizar e melhorar o 
ambiente de negócios.  
 
Realizações: 

 

 No ano de 2021 foram formalizadas 110.793 empresas: 82.652 
Microempreendedor Individual - MEI, 26.098 Microempresa - ME e 2.043 Empresa 
de Pequeno Porte - EPP, segundo dados da SEFAZ. Considerou-se empresa 
formalizada aquela que saiu da informalidade, adquiriu o CNPJ e está devidamente 
registrada e constituída. Na classificação referente ao porte optamos pelo MEI, ME 
e EPP. 

 

Entregas Metas Realizado % Realizado 

Empresa Formalizada 74.102 110.793 149% 

 
362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos 
empreendimentos. 
 
Consiste em promover e articular ações voltadas para o desenvolvimento econômico dos 
micro e pequenos empreendimentos visando à promoção da capacidade empreendedora, 
emprego e renda.  
 
Realizações: 

 

 A SEDET, no ano de 2021, apoiou 19.286 empreendimentos. As formas de apoio 
consideradas foram: cadastros novos na Plataforma Fique no Lar; 
empreendedores capacitados e acesso ao microcrédito. Segue quantitativo 
detalhado: 

a) 289 cadastros novos na Plataforma Fique no Lar; 
 

b) 7.767 empreendedores capacitados, conforme especificação a seguir: 
- 174 empreendedores participaram do curso EAD: Como Vender para a 

Administração Pública, realizado em duas edições, por meio de parceria 
entre Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e Secretaria do 
Planejamento e Gestão (Seplag); 



 

- 148 empreendedores participaram de palestra intitulada: Nova Lei de 
Licitações e seus impactos para as micro e pequenas empresas e; 

- 1251 empreendedores participaram pela Jornada de Crédito, do 
Programa Crédito Orientado (Adece/Sebrae) de agosto a outubro; 

- 6.194 empreendedores participaram de cursos oferecidos pelo 
Programa de Microcrédito Ceará Credi (FIMPC/ADECE) de julho a 
novembro. 

 
c) 11.230 Clientes com operação de crédito analisada e aprovada de julho/2021 a 

novembro/2021 no Programa Ceará Credi; 
 

 Em 2021 o Governo do Estado instituiu o Programa Microcrédito Produtivo do 
Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, 
através da Lei Complementar nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei 
Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho - SEDET.  

 O Programa foi criado durante a Pandemia de Covid-19 com o objetivo de ampliar 
oportunidades de trabalho e renda para empreendedores informais, trabalhadores 
autônomos, Microempreendedores Individuais (MEI) e agricultores familiares, por 
meio do acesso ao crédito, capacitação empreendedora e educação financeira em 
comunidades urbanas e rurais do Estado do Ceará. 

 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Empreendimento Apoiado 1.200 19.286 1.607% 

 
362.1.03 - Promoção do desenvolvimento das vocações e potencialidades locais 
 
O apoio ao desenvolvimento das vocações e potencialidades locais que tem como público 
alvo as empresas e demais integrantes dos Arranjos Produtivos Locais priorizados, 
promovendo ações para o aproveitamento das oportunidades de mercado. 
 
Realizações: 

 

 No período de janeiro a dezembro de 2021 foram apoiados 5 Arranjos Produtivos 
Locais-APL. No período citado, foi dado continuidade ao projeto de apoio ao 
Arranjos Produtivos Locais-APL através do projeto "Impulsiona Ceará: 
Fortalecendo os Arranjos Produtivos Locais", que tem como principal objetivo de 
atualizar e efetivar a política de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais-
APL e Aglomerações Produtivas do Estado do Ceará, por meio da execução e 
monitoramento de ações que visem à aceleração dos negócios existentes nas 
regiões contempladas. 

 Iniciado em maio de 2021, o projeto tem entre suas metas o 
mapeamento/identificação dos APL em todo o estado do Ceará. Até o momento, 
foram identificadas 89 (oitenta e nove) aglomerações produtivas, com base nos 
dados secundários da RAIS. Desse total, 57 (cinquenta e sete) aglomerações já 
foram visitadas, onde 20 (vinte) foram validadas como APL e mapeadas, através 
de pontos georreferenciados. 



 

 Também foi desenvolvida ferramenta BI (business intelligence) voltado para a 
visualização de informações sobre as aglomerações produtivas e APL. O mesmo 
encontra-se disponível no site da ADECE (https://www.adece.ce.gov.br/apl-em-
ceara/). 

 Foram iniciados os 4 (quatro) Diagnósticos dos APL priorizados em 4 (quatro) 
Regiões de Planejamento do Estado do Ceará (Sertão de Sobral, Litoral Norte, 
Cariri e Vale do Jaguaribe), a saber: Confecções de Moda Íntima (Frecheirinha); 
Móveis (Marco); Calçados (Juazeiro do Norte); e, Metal Mecânico (Tabuleiro do 
Norte). Posteriormente, serão elaborados os PDP dos APL priorizados. 

 Foram apoiados 5 (cinco) APL através da participação de três cursos: 
Comercialização para Administração Pública, Estratégias de comercialização e 
Formalização de empresas. Os APL apoiados foram: Turismo de Baturité, Turismo 
da Serra da Ibiapaba, Turismo do Cariri, 

 Calçados do Cariri e Móveis de Marco. Como forma de apoio, foi realizado o 
primeiro evento online: I Seminário Impulsiona Ceará, que ocorreu virtualmente no 
dia 31 de agosto. O evento buscou mobilizar produtores, empresários, 
universidades, entes públicos, dentre outros atores, para fortalecer as economias 
locais e regionais. O evento contou com 584 pessoas inscritas e 186 participantes. 

 
NOTA: No acompanhamento do terceiro trimestre foi informado o apoio a 7 APL, 
entretanto de fato foram considerados como apoiados 5 APL. 
 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Arranjo Produtivo Apoiado 5 7 140% 

 
362.1.04 - Qualificação da orientação dos empreendedores sobre oportunidades de 
negócios 
 
Explorar novas perspectivas de negócios a partir de uma Plataforma Digital que abriga 
soluções de tecnologia da informação, capaz de desburocratizar os processos de abertura, 
alteração e extinção de empresas realizadas pela Junta Comercial do Estado do Ceará além 
de orientar aos empreendedores acerca de vocação de novos negócios (pesquisa de 
mercado). 

 
Realizações: 

 

 O Projeto Rede Facilitadora assim como a contratação da Solução Analytics são 
projetos classificados como estratégicos da JUCEC para as políticas de 
desenvolvimento econômico e serão acompanhados pelo Comitê Gestor da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho - SEDET e Gestores das 
Vinculadas nas reuniões mensais. Com isso, o cronograma de ambos já foi 
finalizado e aprovado, inclusive, a empresa responsável pela execução do projeto 
já foi Licitada e Contrato já fora assinado e estamos atualmente na fase de criação, 
discussão e aprovação do Plano de Trabalho a ser desenvolvido. Trata-se de 
solução em Blockchain, visando o fornecimento um ambiente colaborativo de 
fomento e oportunidades de novos negócios, através do compartilhamento com 
entidades externas, bem como a análise das informações das empresas 



 

registradas nesta JUCEC, de modo a evitar e combater fraudes, garantir 
confiabilidade das informações e permitir a segurança dos dados e documentos 
anexados ao sistema SRM. 

 Durante o ano de 2021, foram realizadas reuniões técnicas entre a JUCEC  e a 
ETICE para alinhamentos acerca de requisitos necessários para o 
dimensionamento da infraestrutura do projeto, bem como para a elaboração do 
plano de trabalho e seu cronograma.  
 

Entrega  Meta Realizado % Realizado 

Plataforma Digital Disponibilizada 0 0 - 

 
362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de 
Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais. 
 
Expansão das ações de promoção de eventos, tais como fóruns, feiras e de 
intersetorialidade entre Governo e Instituições públicas e privadas visando. 

 
Realizações: 

 

 Em 2021, a SEDET, por meio da Secretaria Executiva de Trabalho e 
Empreendedorismo, realizou 6 (seis) eventos, referentes às Reuniões Ordinárias 
do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará. 
Ocorreram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro e, 
trataram sobre diversos assuntos, como: o Regimento Interno do Fórum, Programa 
Brasil Mais (Ministério da Economia), Programa Cidades Empreendedoras 
(SEBRAE), Programa Impulsiona Ceará: fortalecendo os Arranjos Produtivos 
Locais (ADECE/SEDET) e, Crédito Orientado para os pequenos negócios 
(SEBRAE/ADECE/SEDET), Ações desenvolvidas pela Secretaria Executiva de 
Indústria da SEDET, e Panorama dos Fóruns Estaduais e/ou Regionais das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Nordeste. Além dessas pautas, 
na última reunião foi realizado um balanço de todas ações realizadas pelo Fórum e 
pelos Comitês Temáticos. 

 Importante destacar que o Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Ceará, instituído por meio do Decreto Estadual nº 30.465, de 14 
de março de 2011, e atualizado pelo Decreto Estadual nº 33.770, de 14 de outubro 
de 2020, é presidido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho - 
SEDET, e agrega esforços para a consolidação das ações, fazendo a articulação 
dos agentes públicos e privados diretamente envolvidos com o setor, de forma a 
estimular o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios no Ceará. 

 

Entrega  Meta Realizado % Realizado 

Evento Realizado 5 6 120% 
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363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ 
 
O Programa tem por objetivo ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, 
pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação 
da renda média dos cearenses 

 
363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema 
Público de Emprego. 

 
A promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego 
visa o cumprimento do Convênio celebrado com o Governo Federal/ Ministério da Economia/ 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, referente à execução do Programa SINE.  
 
Realizações: 

 

 Em 2021, foram cadastradas no banco de dados do portal Emprega Brasil, 2.464 
novas empresas, visando ofertar vagas de emprego e possibilitar a colação dos 
trabalhadores no mercado de trabalho. Registra-se que o resultado de 2.464 
empresas novas cadastradas superou em 23% da meta prevista (2.000) para 2021, 
ano de recuperação econômica. Ainda nesse período, 733.588 trabalhadores 
foram atendidos pelo Sistema Público de Emprego estadual, ultrapassando em 
22% a meta prevista (600.000). Esses números são resultado dos atendimentos 
realizados em todas as unidades do SINE/CE de maneira presencial e remota, em 



 

consequência do isolamento social decretado como medida de segurança em 
saúde.  

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Empresas Cadastradas 2.000 2.464 123% 

Trabalhador atendido com 
orientação profissional 

600.000 733.588 122% 

      Fonte: IDT (2021). 
  
 
363.1.02 - Qualificação do acesso dos trabalhadores e empresários às ações do Sine 
 
A implantação de soluções tecnológicas para o fortalecimento do acesso dos trabalhadores 
e empresários às ações do Programa SINE. 
 
Realizações: 

 

 Não há entrega desse produto para 2021. 
 

 
363.1.03 - Expansão da integração entre Governo, sociedade e empresas 

 
A expansão das ações do Governo do Estado de Ceará para melhoria das condições de 
acesso do trabalhador ao mercado de trabalho necessita de ações de diálogo com a 
sociedade, promoção da intersetorialidade com o Governo Federal, Governos Municipais e 
empresas. 
 
Realizações: 

 

 As ações de integração programadas no ano de 2021, dizem respeito às reuniões 
ordinárias do Conselho Estadual do Trabalho (CET). Conforme Resolução CET nº 
02/2020, de 14 de agosto, o Conselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada 
bimestre, ou seja, no mínimo seis (6) vezes por ano, pois a qualquer tempo pode 
haver convocação extraordinária. Durante o período ora considerado (janeiro a 
dezembro de 2021), a entrega correspondeu a 100% do previsto, com a realização 
da 5ª Reunião Ordinária do CET, em 11 de fevereiro; da 6ª Reunião Ordinária do 
CET, em 15 de abril; da 7ª Reunião Ordinária do CET, em 10 de junho; da 8ª 
Reunião Ordinária do CET, em 24 de agosto; da 9ª Reunião Ordinária do CET, em 
18 de novembro; e da 10ª Reunião Ordinária do CET, em 16 de dezembro. Nas 
ocasiões, representantes do Poder Público, dos Trabalhadores e dos 
Empregadores, participantes do CET, aprovaram os Planos de Ações e Serviços 
(PAS) do bloco de Gestão e Manutenção da Rede de Unidades de Atendimento do 
Sistema Nacional de Emprego (SINE) e do bloco de Qualificação Social e 
Profissional, conforme consta nas Resoluções nº 07 e nº 08, de 24 de agosto de 
2021, respectivamente. Também, autorizaram a abertura de unidades de 
atendimento do Sistema Nacional de Emprego – SINE/CE, nos municípios de 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Plataforma Digital disponibilizada 0 0 - 



 

Quixeramobim-CE e Canindé-CE, de acordo com a Resolução CET nº 05 e 06, de 
10 de junho e 24 de agosto de 2021, respectivamente. 

 
 
 

 
 
363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com 
deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas. 
 
 
Ampliar as oportunidades de emprego para jovens, PCD e egressos do Sistema Prisional e 
de Medidas Socioeducativas no estado do Ceará, por meio de interlocução com empresa, 
setores do Governo e sociedade. 
 
Realizações: 

 

 A colocação/recolocação de jovens, na faixa etária de 16 a 29 anos, nas vagas de 
emprego formal, por meio das unidades de atendimento do SINE/CE, alcançou o 
número absoluto de 29.334, no exercício de 2021. O resultado obtido permitiu que 
a quantidade de jovens inseridos nas empresas ofertantes de vagas 
compreendesse 47% de superávit na meta total programada no ano (20.000).  

 Para a entrega colocação de trabalhadores egressos do sistema prisional e do 
cumprimento de medidas socioeducativas, no acumulado do exercício de 2021, 
houve registro de 252 colocados nas vagas de emprego ofertadas pela rede de 
atendimento do SINE-CE, ultrapassando 26% da execução da meta (200) para o 
período.  

 A colocação de pessoas com deficiência nas vagas de emprego formal, em 2021, 
alcançou um total de 1.166 trabalhadores. Essa execução compreendeu 58% da 
meta para o período (2.000), 834 colocados a menos que o previsto. Apesar do 
déficit em termos absolutos, o indicador teve seu desempenho considerável, tendo 
em vista o momento pandêmico. 
 

Entregas Meta Realizado % Realizado 

Jovem Atendido 20.000 29.334 147% 

Egresso Atendido 200 252 126% 

Pessoa com deficiência atendida 2.000 1.166 58% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

Ação de Integração Realizada 6 8 133% 
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364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES 
 
Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades 
que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas 
startups de inovação do estado e gerando aumenta da riqueza nas regiões. 
 
364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das 
empresas e qualidade de seus produtos. 

  
A iniciativa tem como intuito apoiar o financiamento de projetos de inovação de 
empreendedores presentes em todo o estado. Consistirá na criação de um Fundo de 
Participação de Empresas Inovadoras; na implementação de uma política estadual de 
incentivo à startups; na articulação com as instituições financeiras para maior disponibilidade 
de recursos para inovação; e também na formação de uma Rede de Investidores Anjo. 
  
Realizações: 

 A entrega se refere à articulação de novos recursos para as empresas inovadoras 
presentes no estado, a estruturação de uma rede de investidores anjo e o apoio a 
estruturação do fundo de investimentos para inovação, bem como a participação da 
SEDET nessa estrutura. Além disso, também se refere ao diagnóstico dos incentivos 
existentes e a implementação de uma política estadual de incentivo às startups. 

 Em 2021, houve seleção em maio de 41 pesquisadores regionais bolsistas, todos 
professores do ensino superior distribuídos em 9 regiões de planejamento do estado, 
onde houve o Programa Clusters Econômicos de Inovação - Ciclo 2021.  



 

 Em julho, houve o lançamento de edital para convocar startups a submeterem 
propostas de soluções para problemas priorizados em 23 clusters diferentes, sendo 
selecionadas até duas startups por clusters e cada startup contaria com duas bolsas 
de transferência tecnológica. 

 Foram selecionadas 46 startups, nas quais trabalham 91 bolsistas de transferência 
tecnológica. As startups iniciaram os trabalhos de desenvolvimento de soluções em 
outubro, seguindo uma trilha de ações realizadas pelos Corredores Digitais e 
acompanhadas pelos pesquisadores regionais. 

 Até dezembro, as startups já realizaram o design do produto e estão se preparando 
para obter um MVP para teste a ocorrer em Março de 2022. 
 

 
 
 

 
364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes. 

  
A iniciativa tem o intuito de que o programa Corredores Digitais consiga dar um melhor 
suporte aos participantes de modo que eles possam transformar suas inovações em 
negócios lucrativos e criar uma nova economia no estado baseada em startups. Dessa 
forma, as ações se iniciam com eventos mobilizadores regionais, dos quais segue-se para 
as atividades de modelagem e implementação das ideias. Para a fase de implementação 
serão selecionados alguns projetos para receber bolsas de incentivo a pesquisa. 
  
Realizações: 

 

 Foram concedidas 91 bolsas para 46 startups de 9 regiões de planejamento 
do Estado, atendendo a problemas de 11 setores econômicos mapeados 
regionalmente. 

 Foram treinados 41 pesquisadores regionais em Junho de 2021, em três 
workshops para alinhar os conhecimentos dos pesquisadores sobre inovação 
e desenvolvimento de produtos. Realizamos também treinamento contínuo de 
159 pessoas, distribuídas em 46 startups, que participam da jornada de 
implementação de soluções executada pelos Corredores Digitais, em parceria 
com a SEDET, pertencentes ao Clusters Econômicos de Inovação. Assim, 
chegou-se a um número total de 200 capacitadas. Na jornada, tem-se uma 
série de workshops e atividades que contribuem para o desenvolvimento dos 
negócios das startups. As aulas e workshops da jornada podem ser vistos no 
link:  
https://corredores-clusters-economicos-de-inovacao.teachable.com/courses 
Não houve dificuldades na execução dessas atividades pelos Corredores 
Digitais. 

 Os Corredores Digitais, dentro do escopo do Programa Clusters Econômicos 
de Inovação, atuaram em dois momentos: 1) no Lançamento do Edital e 
Seleção de startups e 2) na Implementação das Soluções. 

o Lançamento do Edital e Seleção de startups: O edital foi lançado dia 02 
de julho. Foram realizadas oficinas para mobilização das equipes para 
se inscreverem no edital. O processo de seleção das startups foi 
finalizado dia 05 de outubro. O processo de mobilização contou com a 
participação e contribuição dos 41 pesquisadores regionais. Após 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Empresa Beneficiada 8 46 575% 

https://corredores-clusters-economicos-de-inovacao.teachable.com/courses


 

implementação das bolsas e chamada dos classificáveis, resultou-se 
em 46 startups selecionadas e trabalhando no programa. 

o Implementação das Soluções: Com as startups selecionadas, iniciou-se 
a fase em que as startups passaram a desenvolver as suas soluções, 
sendo acompanhadas pelos Corredores Digitais (que viabilizam 
treinamentos, workshops e mentorias) e orientadas pelos 
pesquisadores regionais dos clusters. Foi realizada uma trilha de 
ações, workshops e entregas para garantir a entrega dos MVPs ao 
final de março de 2022. Os eventos/entregas que ocorreram no 
período de referência foram: 

 Workshop Governança Corporativa - 19/outubro 
 Entrega do Acordo de sócios (outubro) 
 Workshop Metodologias Ágeis: Apresentação de metodologias de 

gerenciamento ágil de equipes - 27/outubro 
 Workshop Roadmap de Produto - 13/novembro 
 Funil e KPIs - 22/Novembro 
 Entrega do  Roadmap de produtos da Equipe - 24/novembro 
 Como construir um produto de maneira inteligente - 07/Dezembro 
 Workshop de Produto: Arquitetura da informação e Interface do 

usuário (AI e UI) - 21/Dezembro 
 Workshop experiência do Usuário - 22/dezembro 
 Ferramentas de Marketing Digital para Startups: Produção de 

Conteúdo - Rede Social - Landing Page - Trafego Pago - 
22/dezembro 

 Entrega do Design de Produto (dezembro)  

 As frequências e entregas estão sendo monitoradas e registradas. Todos os 
workshops ficam gravados na plataforma Teachable, que podem ser 
acessados pelo link a seguir: https://corredores-clusters-economicos-de-
inovacao.teachable.com/courses. Algumas startups estavam com atrasos na 
entrega, mas foi realizado um acompanhamento individual para recuperá-las.  

 Ressalta-se que a pandemia dificultou a execução dos eventos, sendo 
realizados apenas eventos online, que englobavam participantes de todas as 
regiões tratadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
364.1.03 - Implantação de ambientes regionais de inovação do Sistema de CT&I.  

  
Essa iniciativa tem como foco melhorar a estrutura de fomento à inovação presente em cada 
região. Ela se iniciará com a definição de equipes de trabalho para o fomento da inovação 
nos setores considerados de maior potencial em cada região, chamadas de Equipe regional 
de inovação, que serão compostas por representantes dos governos estadual e municipais, 
entidades do Sistema S, empresas de cada setor e também as Instituições de Ensino 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Evento realizado 27 11 41% 

Pessoa Capacitada 720 200 28% 

Bolsa concedida 216 91 42% 

https://corredores-clusters-economicos-de-inovacao.teachable.com/courses
https://corredores-clusters-economicos-de-inovacao.teachable.com/courses


 

Superior que possuem formação profissional direcionada para atuar nos setores priorizados. 
Com a equipe definida, serão feitos investimentos nas estruturas físicas destinadas a 
espaços de incubação, aceleração e trabalho coletivo, onde as startups incentivadas pelos 
programas de incubação poderão atuar.  
  
Realizações: 

 

 O projeto de implantação de ambientes de inovação teve seguimento, porém, 
suas ações foram atrapalhadas pela pandemia, impossibilitando a 
implementação de todas as ações planejadas, que implicavam visitas 
presenciais, eventos e designação de espaços físicos para aceleração das 
startups e ambiente para reunião e discussão dos agentes locais de 
inovação. 

 
 
 
 
 

 
364.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa científica e tecnológica aplicada a 
inovação. 
A iniciativa visa incentivar a manutenção de doutores e outros pesquisadores na região e 
para tanto serão entregues bolsas de pesquisa para coordenadores e pesquisadores em 
cada um dos setores definidos como de forte potencial em cada região, incentivando a 
pesquisa técnica voltada à resolução de problemas do setor privado e melhorando a 
comunicação entre a academia e os setores produtivos, promovendo a área de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação nas empresas presentes no Ceará.  
  
Realizações: 

 

 Foram selecionados e indicados 41 pesquisadores regionais de 9 regiões 
diferentes do estado, que estão trabalhando desde junho de 2021 em 23 
clusters (setores definidos como de forte potencial em cada região). 

 Estes pesquisadores atuaram na mobilização dos ecossistemas de inovação 
de suas respectivas regiões para estimular inscrições no edital para seleção 
de startups lançado em julho. 

 Após a seleção das startups, eles passaram a ser responsáveis por 
acompanhar os empreendedores, orientando e estimulando seu espírito 
empreendedor, além de identificar oportunidades que pudessem aproveitar e 
controlar suas entregas. Eles atuarão até março/abril de 2022. 

 
 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Empresa Beneficiada 24 23 96% 

 
364.1.05 - Promoção do alinhamento dos cursos ofertados pelas Escolas de Educação 
Profissional à dinâmica econômica regional. 
 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Ambiente de inovação 
implantado 

9 0 0% 



 

Com base na análise de dados dos setores econômicos, mercado de trabalho e oferta de 
mão-de-obra qualificada em cada região de planejamento do Estado, a Secretaria de 
Educação do Estado promoverá uma adaptação da oferta de cursos em cada uma das 
Escolas de Educação Profissional presentes no Ceará, alinhando a disponibilidade de 
cursos com a oferta de trabalho em cada setor de cada região.  
  
Realizações: 

 

 No último trimestre de 2021, a Seduc conseguiu entregar uma revisão da oferta de 
cursos de educação profissional no Estado, alinhado à demanda e aos clusters 
priorizados regionalmente. Isso foi feito após a conclusão, no terceiro trimestre, do 
mapeamento integrado de instituições que ofertam cursos técnicos de TIC no Ceará 
e da integração com a oferta de capacitação técnica do Senac e do IFCE, iniciativa 
pioneira no Brasil. A proposta foi aprovada pela gestão da SEDUC e já estará em 
vigência a partir de 2022. 
 

 Entrega Meta Realizado % Realizado 

Entidade Apoiada 27 92 340% 

 
Realizações gerais da área do Programa: 
 
- A área do Programa 364 está criando, com a união de todas as ações, um ecossistema de 
inovação, com a presença de startups, empreendedores, acadêmicos, empresas 
demandantes e instituições. Todas estas partes estão se conectando, formando uma rede 
viva e que tem a perspectiva de permanecer como tal mesmo após ao fim do ciclo 2021 do 
Programa. 

 
 

Execução Orçamentária – Programa 364 
 

 
 



 

4,33% 

2,29%

% 

Programa 711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 
 
O programa tem por objetivo promover a segurança e eficiência energética, com expansão 
da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado. 
 
711.1.08 - Expansão da capacidade de geração de energia oriundas de fontes 
renováveis. 
 
Esta iniciativa consiste em atuar na solução de entraves que restringem ou impeçam a 
implantação de novas usinas. As usinas centralizadas são aquelas com potência instalada 
superior à 5MW e visa atuar para a instalação de empreendimentos de fontes renováveis. 
 
Realizações: 
 

    Em 2021, o Ceará realizou expansão de 607 MW, entre EOL e UFV, segundo 
dados da ANEEL. As usinas se instalaram nos municípios de Trairi (EOL), 
Icapuí,  Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, todos UFV. 

 
 

 
Execução Orçamentária – Programa 711 
 

 
 
Considerações Finais  

 
O Ceará cresce e está aberto a oportunidades da nova economia. Em 2021 seu PIB cresceu 
6,63%, acima da média do Brasil – um resultado que vem se repetindo há anos. 
É uma economia que cresce, baseada no conhecimento, inovação e sustentabilidade social 
e ambiental. Esse é um compromisso que vem sendo reafirmado ao longo de décadas. 
Já observamos o aparecimento dos primeiros resultados positivos nos Indicadores 
Econômicos e Sociais, conforme a seguir detalhados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Meta Realizado % Realizado 

USINA INSTALADA 0 10 - 

“Economia do Ceará fecha terceiro trimestre 

com avanço de 4,78%, novamente acima da 

média nacional” 

*Atualizados em 29/09/2021 (valores projetados)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se, portanto que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET 
pautou sua linha de ação em 2021, notadamente no sentido de fomentar o crescimento 
econômico do Estado do Ceará de forma sustentável, em uma ambiência que favoreceu a 
viabilização e manutenção de negócios e que contribuiu para o fomento do emprego e do 
empreendedorismo.Estes critérios são pautados de forma a aumentar a geração de 
empregos, aumentar a média da massa salarial do cearense e crescer a participação do PIB 
do Ceará no PIB nacional, tendo como valores a transparência, sustentabilidade, eficiência, 
eficácia e foco.  

 

População CE/BR 

JAN/DEZ 2021 

PIB CE/BR 

JAN/DEZ 2021 

Mercado de Trabalho 

Fonte: PNAD - IBGE 
Fonte: PNAD - IBGE 

Fonte: PNAD - IBGE 

Abertura e Fechamento De Empresas no Ceará  

(JAN-NOV 2021) 

Movimentação de Carga – Pecém  

(em toneladas) (JAN-NOV 2021) 

Fonte: Jucec 

Fonte: Complexo do Pecém 

Consumo (MWM) de Energia 

(JAN-SET 2021) 

Fonte: Enel 

Contas Externas do Ceará 

 (US$ MILHÕES) / JAN-NOV 2021 

A maior balança comercial, de importações e exportações dos últimos 

20 anos. 


