


Resultados Setoriais

Resultados Setoriais / Indicadores 
Ano
Base
2006

2007 2008 2009 2010 2011
Var. (%)

2011/2006

SECULT

1. População com Acesso às Informações, Bens e Serviços Culturais

Pessoas com acesso a bens e serviços 
culturais (1)  2.777.064 1.316.879 2.704.143 6.489.285 6.704.107 2.244.211 -19,19 %

2. Empresas Culturais e Profissionais da Cultura Apoiados

Pessoas assistidas com ações de 
formação cultural 7.559 5.969 16.336 73.800 38.789 15.689 107,55 %

Profissionais da cultura apoiados 1.348 423 458 1.475 3.934 15.579 1.055,71 %

Empresas Culturais apoiadas 275 168 278 390 681 686 149,45 %

Nota(1): No ano de 2011, o indicador “Número de pessoas com acesso a bens e serviços culturais” apresentou um decréscimo de 19,19% em relação ao ano base de  
2006 e de 66,52 % em relação ao ano de  2010 . Esse declínio deu-se pelo fato de 2011 ter sido um ano atípico - de mudança de gestão da Secretaria, bem como, 
devido a queda no volume dos investimentos nos equipamentos culturais para realização dos eventos apoiados pela SECULT em caráter permanente, como festivais, 
efemérides, feiras, bienais e as programações mensais dos equipamentos da SECULT.



Resultado Setorial 1: População com Acesso às Informações, Bens e Serviços Culturais

Influência Produto-Resultado

Indicador de 
Resultado

Programa 
Finalistico Produtos Meta 

(M)
Realizado 

(R)
Realizado\ Meta 

2011 %

Pessoas com 
acesso a bens e 

serviços 
culturais

Memória 
Cultural (134)

Prédio de relevância histórica e 
cultural adquirido, restaurado e 
preservado

10 4 40 %

Equipamento cultural construído 10 1 10 %

Acervo adquirido 60 969 1.615 %

Acervo recuperado 10 46 460,%

Inventário do patrimônio material 
realizado

02 02 100 %

Mestre da cultura popular apoiado 60 56 93,33 %

Grupo cultural assistido 4 0 -

Ação socioeducativa e cultural 
realizada 

37 26 70,27 %

Evento realizado 16 10 62,50 %

Continua....



Influência Produto-Resultado

Indicador de 
Resultado

Programa 
Finalistico Produtos Meta      

(M)
Realizado 

(R)
Realizado\ Meta 

2011 %

Pessoas com 
acesso a bens 

e serviços 
culturais

Programa 
Biblioteca 
Cidadã 
(026)

Acervo adquirido 3.001.735 190.191 6,34 %

Biblioteca implantada 4 6 150, %

Biblioteca modernizada 194 194 100 %

Biblioteca reformada 2 0 -

Ilha digital implantada 16 43 268,75 %

Bolsa concedida 313 290 92,65 %

Edição publicada 56 98 175  %

Evento realizado 50 81 162 %

Evento apoiado 50 103 206 %

Capacitação realizada “nº de 
cursos realizados” (*)

45 18 40 %

Capacitação realizada “nº de 
pessoas formadas” (*)

360 758 210,56 %

Acervo sistematizado 2.000.000 83.695 4,18 %

Resultado Setorial 1: População com Acesso às Informações, Bens e Serviços Culturais

Continua....
(*): O Indicador “Capacitaçao realizada” é  representado por dois produtos: “nº de cursos realizados” e “nº de pessoas formadas”. 



De vinte produtos vinculados ao resultado setorial 1, estamos destacando três produtos, sendo o 
primeiro produto “Ação socioeducativa e cultural realizada”, vinculado ao Programa Memória 
Cultural - 134, que alcançou 70,27% de realização da meta para o ano de 2011, tendo para tanto, 
contado, com a realização do evento VI Encontro Mestres do Mundo - voltado para o Patrimônio 
Imaterial com sua realização ocorrida, no Município de Limoeiro do Norte, com  um público presente 
da ordem de  12.710 pessoas.As ações de promoção à visitação ao Museu do Ceará, equipamento 
vinculado ao programa, envolveu um público geral visitante de 39.907pessoas, foi outro fator 
determinante.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: População com Acesso às Informações, Bens e Serviços Culturais

Os outros produtos são os “Evento realizado” e “Evento apoiado”, vinculado ao Programa  Biblioteca 
Cidadã - 026, com  desempenhos positivos em relação à meta de 2011, e que contou com a 
participação das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas - SEBP, encabeçadas pela 
Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, cuja programação cultural, somada à da  
Biblioteca Volante e às da Bibliotecas Assistidas pelo SEBP, somaram um público total de 586.813 
pessoas.

Positivo   - Nº de produtos com desempenho igual ou maior a 70% da meta prevista no PPA.
Neutro      - Nº de produtos com desempenho entre 50% e 70% da meta prevista no PPA.
Negativo  -Nº de produtos com desempenho menor que 50% da meta prevista no PPA..



Resultado Setorial 2: Empresas Culturais e Profissionais da Cultura Apoiados

Influência Produto-Resultado

Indicador de 
Resultado

Programa 
Finalistico Produtos Meta   

(M)
Realizado 

(R)
Realizado\ Meta 

2011 %

Pessoas assistidas 
com ações de 

formação cultural 

Programa de 
Incentivo às Artes 

e Culturas do 
Ceará
 (110)

Capacitação realizada 80 389 486,25 %

Profissionais da 
cultura apoiados 

Grupo cultural assistido 100 127 127 %

Evento realizado 170 967 568,82 %

Evento apoiado 80 935 1.168,75 %

Empresas 
Culturais apoiadas 

Projeto cultural apoiado “nº 
de projetos culturais 

apoiados”(**)
636 486 76,41 %

Projeto cultural apoiado “nº 
de pontos de cultura 

apoiados”(**)
100 200 200 %

(**): O Indicador “Capacitaçao realizada” é  representado por dois produtos: “nº de cursos realizados” e “nº de pessoas formadas”.”



Influência Produto-Resultado
Resultado Setorial 2: Empresas Culturais e Profissionais da Cultura Apoiados

Os  indicadores de resultado Pessoas assistidas com ações de formação cultural, Profissionais da 
cultura apoiados e Empresas culturais apoiadas, em 2011, apresentaram evoluções positivas em 
relação ao ano de 2006, com incrementos de 107,55%, 1.055,71% e 149,45%, respectivamente. Essa 
evolução aponta para o alcance do aumento de empresas culturais e profissionais da cultura 
apoiados. 

A oferta de governo para atingir o resultado setorial 2 é realizada a partir do Programa de Incentivo às 
Artes e Culturas do Ceará  - 110, por meio de seus seis  produtos, dos quais cinco apresentaram 
desempenhos positivos em relação às metas projetadas, influenciando diretamente a evolução dos 
indicadores de resultado.

Os fatores influenciadores desse desempenho foram os investimentos financeiros nas áreas de 
formação e de apoio a projetos por meio de editais a pessoas jurídicas e físicas, incluindo os 
produtores artistas e gestores, apoiados diretamente em todos os equipamentos da SECULT, 
notadamente via Contrato de Gestão com o Instituto de Arte e Cultura do Ceará - IACC no Centro 
Dragão do Mar, Centro Cultural Bom Jardim e Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho. 

Positivo   - Nº de produtos com desempenho igual ou maior a 70% da meta prevista no PPA.
Neutro      - Nº de produtos com desempenho entre 50% e 70% da meta prevista no PPA.
Negativo  -Nº de produtos com desempenho menor que 50% da meta prevista no PPA..


