


Resultados Setoriais

Resultados Setoriais / Indicadores 
Ano
Base
2006

2007 2008 2009 2010 2011 Var. (%)
2011/2006

CEDE

1. Incentivo para a atração, implantação e ampliação de empreendimentos de médio e grande portes

Nº de empresas implantadas 42 15 14 20 37 24 - 42,86

Nº de empresas ampliadas 9 1 7 2 11 5 - 44,44

Nº de empregos gerados de empresas 
atraídas 6.216 1.709 1.445 1.897 4.662 4.010 - 35,49

Evolução do fluxo do comércio 
Internacional (US$ FOB milhão) 961,8 1.140,0 1.270,0 1.080,0 1.270,0 1.403,3 45,90

Volume de Investimento Realizado (R$ 
milhão) 395,60 99,80 154,46 244,47 457,17 102,48 - 74,10

2. Melhoria do desempenho do agronegócio

Nº de empregos gerados na atividade 
de agronegócio 270.629 249.918 270.000 308.640 345.542 365.256 (1) 34,97

Valor das exportações do agronegócio 
(US$ FOB milhão) 453,1 509,4 592,1 522,6 603,5 648,3 43,08

3. Melhoria da Infraestrutura de apoio aos empreendimentos atraídos

Empreendimentos industriais 
beneficiados com infraestrutura (...) (...) 4 7 12 02 (...)

(1) Valor projetado.



Resultado Setorial 1: Incentivo para a atração, implantação e 
ampliação de empreendimentos de médio e grande portes

Influência Produto-Resultado

INDICADORES 
DE 

RESULTADO

PROGRAMAS 
FINALÍSTICOS 
DE SUPORTE

PRODUTOS META REALIZADO REALIZADO/
META
2011

Nº de 
Empresas 

Implantadas
Fortalecimento 

dos Setores 
Econômicos e 

Inovação 
Tecnológica

Estudo Projeto e 
Pesquisa 

Desenvolvida/Apoiada 04 06 150%

Cadeia Produtiva 
Apoiada

03 04 133%
Nº de 

Empresas 
Ampliadas

Evolução do 
Fluxo de 
Comércio 

Internacional 
(US$ milhão)

Fomento ao 
Ceará 

Competitivo

Empreendimento 
Atraído 40 92

230%



Resultado Setorial 2: Melhoria do Desempenho do Agronegócio

Influência Produto-Resultado

INDICADORES 
DE 

RESULTADO

PROGRAMAS 
FINALÍSITCOS DE 

SUPORTE
PRODUTOS META REALIZADO

REALIZADO/
META

2011(%)

Nº de 
Empregos 

Atraídos do 
Agronegócio

Desenvolvimento 
do Agronegócio 

no Estado do 
Ceará 

Nº de Negócios 
Prospectados 20 14 70%

 Empresa 
Atraída 

/Ampliada e 
Recuperada

07 05 71%
Nº de 

Empregos 
gerados na 

Atividade do 
Agronegócio

Valor das 
Exportações do 

Agronegócio 
(US$ FOB 

milhão)



Resultado Setorial 3: Melhoria da Infraestrutura de Apoio aos 
Empreendimentos Atraídos 

Influência Produto-Resultado

INDICADORES 
DE RESULTADO

PROGRAMAS 
FINALÍSITCOS 
DE SUPORTE

PRODUTOS META REALIZADO REALIZADO/META
2011(%)

Empreendimentos 
Industriais 

Beneficiados com 
Infraestrutura

Apoio de 
Infraestrutura 

aos 
Investimentos 

Atraídos 

 Infraestrutura 
Implantada 

02 02 100%

 

Área 
Implantada 

(ha)

295,00 295,00 100%



Resultado Setorial 1: Incentivo para a atração, implantação e 
ampliação de empreendimentos de médio e grande portes

Influência Produto-Resultado – 2006/2011

Principais conclusões:

 

Aferido por cinco indicadores, dos quais quatro derivam diretamente da 
política de incentivos fiscais do FDI e,  em relação ao ano base 2006, 
registraram evolução negativa nos anos que se seguiram, inclusive 2011. 
Entretanto, esses resultados foram alterados pela mudança na metodologia 
de mensuração dos mesmos, ficando mais factível a análise posterior ao ano 
de 2006. Considerando esse fator, todos os indicadores do resultado  
setorial 1 apresentaram evolução positiva se comparados a 2007, indicando 
a eficácia da ação/indicador: incentivar  à “implantação e ampliação de 
empreendimentos”, refletida pelo maior número de empresas implantadas, 
pelo maior volume de investimentos realizados e pelos empregos gerados. 
Para a concretização do resultado setorial 1, foram realizados três produtos 
com desempenho satisfatório em termos  de cumprimento de metas no ano 
de 2011, podendo-se afirmar, portanto, que há uma influência positiva dos 
produtos  para o alcance dos resultados.



Resultado Setorial 2: Melhoria do Desempenho do Agronegócio

Influência Produto-Resultado – 2006/2011

Principais conclusões:

O resultado setorial Melhoria do desempenho do agronegócio é aferido por 
dois indicadores, os quais apresentaram evolução positiva  entre os anos de 
2006 e 2011, indicando um bom desempenho do  agronegócio no Estado do 
Ceará ao longo dos últimos cinco anos.
O desempenho verificado para o agronegócio cearense, entre 2006 e 2011, 
é influenciado pela plena execução dos produtos vinculados ao resultado 
setorial 2, os quais apresentaram desempenho positivo em termos de metas 
estabelecidas para esse último ano. Ressalta-se, que o trabalho de atração 
de empreendimentos para o  Estado do Ceará, e o conseqüente aumento do 
número de empregos  e das exportações, vem demandando uma série de 
ações planificadas  e integradas. Nesse contexto, a articulação com as 
Câmaras Setoriais ,  com base nos estudos e pesquisas, sinaliza onde estão 
as lacunas das cadeias produtivas, possibilitando dar maior foco à 
prospecção.



Resultado Setorial 3: Melhoria da Infraestrutura de Apoio aos 
Empreendimentos Atraídos 

Influência Produto-Resultado – 2006/2011

Principais conclusões:

O resultado setorial Melhoria da Infraestrutura de Apoio aos 
Empreendimentos Atraídos é aferido por um indicador cuja evolução não 
pode ser observada em relação ao ano de 2006. Entretanto, considerando 
a série histórica de dados construída a partir do ano de 2008, observa-se 
uma tendência de crescimento até 2010 e uma queda significativa em 2011 
no número de empreendimentos industriais beneficiados com 
infraestrutura. Essa queda, verificada entre os dois últimos anos, deveu-se 
ao fato de um dos pólos beneficiados em 2010 ter sido o Distrito Industrial 
de Jaguaribe, no qual foram implantadas 07 empresas. Além disso, deve-
se também levar em conta a complexidade das várias etapas que 
envolvem uma obra de infraestrutura, desde a sua concepção até a 
conclusão do projeto, incluindo análise de orçamentos e plantas, processos 
licitatórios, aquisição e venda de áreas para implantação de 
empreendimentos, dentre outras ações, existindo obras que são iniciadas 
em um ano e finalizadas somente no ano subsequente.




