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Resumo Executivo 

As etapas de formulação da Visão de Futuro e dos Objetivos de longo prazo envolvem a realização 
de importantes pesquisas e eventos de consulta a atores representativos do Ceará, em busca de 
conhecer os contextos internos e externos específicos do estado, com a finalidade de gerar 
engajamento e mobilização, assim como buscar fundamentar um processo plural e participativos de 
pensar o futuro que represente a expectativa da sociedade cearense para 2050. Para isso, a atividade 
3 do planejamento estratégico foi dividido em vários produtos, totalizando 5. 

Nesse sentido, o presente produto 3.2. Consulta à População da Plataforma Ceará 2050, contempla 
a realização da pesquisa de opinião em amostra representativa da população do Ceará com a 
finalidade de identificar as questões da sociedade para subsidiar a formulação da visão de futuro e 
dos objetivos estratégicos. 

Inicialmente o produto destina-se a apresentar o processo de participação da sociedade na 
construção do planejamento estratégico do estado para 2050. Foram elaboradas estratégias de 
engajamento e participação nos espaços para discussão nos seminários regionais de visão de futuro, 
cartas do futuro, pesquisa de opinião com a sociedade a partir do hotsite e entrevistas com atores 
estratégicos. 

Para se alcançar o resultado desejado foi necessário definir e construir o instrumento de pesquisa 
adequado a necessidade, no qual foi selecionado um questionário com questões objetivas e 
subjetivas segmentado em três etapas com designação de algumas questões para a sociedade como 
um todo e outras para especialistas. Em seguida, definiu-se estatisticamente a amostragem da 
pesquisa que seria necessária para estipular um resultado representativo e significante para o 
estado. Para avaliação das respostas subjetivas foram construídas nuvens de palavras com 
mineração de texto e composição de palavras e para as respostas objetivas foram realizadas análises 
quantitativas de representatividade e relevância por região. 

Como resultado obteve-se participação superior aos 602 respondentes necessários para uma 
representação de confiança, onde seu índice de erro foi estimado em 4%. Ao todo foram 702 
participantes com alto índice de respostas do primeiro estágio, onde é interessante a participação 
de toda a população. 

As palavras que mais apareceram em destaque para contribuir na visão de futuro foram 
“desigualdade” com muita ênfase da sociedade, pois o apelo foi muito forte para esse aspecto nas 
respostas da consulta pública. Ademais, outras palavras também apareceram com maior destaque 
como “oportunidade”, “inovação e/ou tecnologia”, entre outros. Destaque também para “saúde”, 
“segurança” e “saneamento” que foram os aspectos que mais foram presentes junto a 
“desigualdade” nas mais diferentes regiões. 

Por fim, nas áreas de resultados para construção dos objetivos estratégicos e visão de futuro, 
destacou-se o entendimento da população do “Valor para a Sociedade” como impacto, onde todas 
as outras áreas (capital humano, setores econômicos, prestação social de serviços e governança 
compartilhada) possuem papel de meio para entregar resultado. Neste aspecto percebeu-se que os 
anseios da sociedade possuem lacunas muito grandes da situação atual para a situação futura 
desejada com média que se aproxima de 51% entre todas as áreas de resultado.
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1. Apresentação 

O contexto de fortes e rápidas mudanças faz do planejamento estratégico uma ferramenta importante 
no cenário atual, principalmente pelo ambiente mundial repleto de incertezas. Um processo de 
planejamento tradicional, comumente é conduzido e elaborado por uma alta liderança (pública ou 
privada) e apresentada para todos os envolvidos (da empresa ou do Estado). Porém, muitos estudos 
apontam baixa aceitação ou popularidade muito baixa desse modelo por parte dos envolvidos (a 
população, no caso do setor público). Partiu-se então, como modelo de desenvolvimento do 
planejamento estratégico, da premissa da participação popular como objeto de engajamento, controle e 
governança compartilhada. Porém, com uma abordagem organizada e planejada para a definição das 
diretrizes futuras para o estado do Ceará. 

Para isso, foi necessário utilizar-se de diversos meios para ouvir a sociedade, assim foi possível entender 
os anseios da sociedade sobre governo, economia, saúde, educação, segurança, trabalho, renda, meio 
ambiente etc. e como ela enxerga o futuro do estado. 

Assim, emerge a necessidade de se antecipar aos desafios que estão postos no horizonte e promover uma 
reflexão estratégica sobre o futuro desejado. Essa iniciativa de se antecipar e poder formular estratégias 
tem gerado um diferencial comparativo relevante para nações, estados e regiões. 

É nesse contexto que surge a necessidade de se definir o futuro do estado do Ceará, ao saber que esse 
futuro não está determinado, mas precisa ser planejado! A partir de um processo de construção coletiva 
da sociedade cearense, empoderada e protagonista, a Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de 
Longo Prazo – Plataforma Ceará 2050 busca estabelecer um processo de planejamento permanente, em 
que são convergidas as diversas visões de futuro de todo estado a partir de uma lente regionalizada, ao 
propiciar que os principais interessados e conhecedores de sua realidade, possam formular os resultados 
disruptivos esperados em diversas dimensões, seja, social, econômica, ambiental, territorial e 
institucional. 

A Plataforma Ceará 2050, portanto, conduz e coordena a construção colaborativa de um futuro promissor, 
em busca de produzir desenvolvimento sustentável de longo prazo para todo o estado. Essa construção é 
realizada partir do amplo diálogo, do pleno exercício da democracia, da liberdade de opinião e da 
responsabilidade pública. 

  



 

6 

 

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 3 

O projeto Plataforma Ceará 2050 está estruturado em 5 principais atividades (e suas respectivas entregas) 
ilustradas na figura síntese apresentada a seguir. 

 

Figura 1. Estrutura da Plataforma Ceará 2050 e suas 5 Atividades (AT) 

O Instituto Publix está responsável pelas entregas dos produtos contidos na “Atividade 3 – Elaboração da 
Visão de Futuro e Objetivos Estratégicos”, parte destacada com tracejado vermelho na figura 1 síntese 
apresentada. 

A Atividade 3 contempla os seguintes produtos: 

• Produto 3.1 – Consulta aos Interessados dos Setores Estratégicos para o Estado; 

• Produto 3.2 – Consulta à População; 

• Produto 3.3 – Visão de Futuro do Estado do Ceará; 

• Produto 3.4 – Regionalização da Visão do Futuro do Estado do Ceará; 

• Produto 3.5 – Consolidação e Divulgação da Visão de Futuro do Estado do Ceará. 

O presente relatório contém o Produto 3.2: “Consulta à População”. 

  

I N S U M O S E S T U D O S  P R E L I M I N A R E S

A T  3 .  E L A B O R A Ç Ã O  D A  V I S Ã O  D E  F U T U R O  E  O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S

AT4. CONCEPÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS. Portfolio – Plano Orçamentário

D E S D O B R A M E N T O

AT1. DIAGNÓSTICO  (quantitativo e 

qualitativo) nas dimensões social, econômica, 

ambiental, territorial e de governança. Projetos 
e empreendimentos estruturantes (pontos 

fortes e fracos ... Documento síntese) 

AT2. ANÁLISE EXTERNA E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

Benchmarking, - Tendências de Longo Prazo – (mundo, 

Brasil, NE) Cenários (inercial, modificado) Análise de A. 
Externa (oportunidades e ameaças ... Documento 

síntese)

AT5. CONSOLIDAÇÃO E 

LANÇAMENTO DO PLANO 

ESTRATÉGICO DE 
DESENVOLVIMENTO DE LONGO 

PRAZO. Plano de Governança –

Consolidação e publicação

PR3. 2. CONSULTA À POPULAÇÃO. 

Pesquisa de Opinião sobre qual a visão de 

futuro e anseios da sociedade sobre 
economia, saúde, educação, segurança, 

trabalho, renda, governos, meio ambiente

PR3.3. VISÃO DE FUTURO DO ESTADO DO CEARÁ

Análise de cenários para verificação do posicionamento

estratégico – Formular a Visão – O que se espera 
alcançar por eixos (CANVAS) – Grandes objetivos

estratégicos – Indicadores – Metas (curto, médio e longo 

prazos)

PR3. 4. REGIONALIZAÇÃO 

DA VISÃO

Encontros regionais: 
implicações regionais. 

Revisão Visão e Objetivos 

PR3. 5. 

CONSOLIDAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DA 
VISÃO DE FUTURO 

Evento divulgação –

Documento síntese

I N S T I T U C I O N A L I Z A Ç Ã O

E S C O P O  D A  A T I V I D A D E  3

PR3. I. CONSULTA AOS INTERESSADOS DOS SETORES 

ESTRATÉGICOS PARA O ESTADO. Evento com lideranças 

(setores e regiões): (i) importância do setor (ii) potencialidades, 
entraves (iii) tendências. Informações e iniciativas relacionadas 

com o Fortaleza 2040 e Rotas Estratégicas. 

Modernização do 

Estado: Governo das 

Mudanças

Metodologias de 

Planejamento e 

Avaliação de 
Investimentos 

Estratégicos, de 

Participação Cidadã 

Diretrizes dos planos de 

governo  em 1991, 1995, 

1999, 2003, 2007 e 2011

Fórum Ceará 2027

Modelo  de Gestão 

Pública para Resultados 

do Governo do Estado  

7 Cearás

Fortaleza 2040

Rotas Estratégias 

Setoriais 2025
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Um planejamento estratégico é vital para o desenvolvimento e crescimento de qualquer organização, 
principalmente no contexto atual em que se vive mudanças diárias e impactos de grande magnitude. 
Segundo Mintzberg (1998), a construção e formação da estratégia é vista como um processo bem 
estruturado embasado pela identificação de propósitos, resultados (objetivos) e ações (programas e 
projetos), um estudo e prática de pensar a estratégia com sistemáticas de monitoramento e avaliação 
específicos. 

Os modelos mais recentes e exitosos, incorporam no processo de formulação de estratégia os 
participantes da organização ou sociedade envolvidos no ambiente para a concepção do planejamento. 
Esse tipo de planejamento inclusivo, passou-se a chamar planejamento estratégico participativo, em que 
no setor público passa a ser mais presente a sociedade para a concepção e desenvolvimento da estratégia. 

Muitos munícipios e governos, além de órgãos públicos já possuem a prática da participação popular para 
o seu desenvolvimento e desdobramento do planejamento, onde comumente é desenvolvido com 
sucesso, não só na concepção como no engajamento social para gerar cultura de governança. 

Com isso, foi concebido que seria necessária uma metodologia que auscultasse uma parcela significativa 
e representativa do estado do Ceará. Logo, o produto “3.2. Consulta à População” veio com a proposta 
de representar a opinião popular em suas diversas regiões de planejamento com questões levantadas 
para entender a visão de futuro e os anseios sociais para subsidiar, essas opiniões, com o planejamento 
estratégico de longo prazo do estado. 
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2. Espaços e estratégias de 
participação 

 
Para a participação popular cearense na concepção do planejamento estratégico, foi necessário elaborar 
estratégias para possibilitar o envolvimento da sociedade, partindo do princípio de facilitar o acesso das 
pessoas aos objetos e espaços de opinião popular, conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 2: Estratégias de participação popular 

Durante o período de coleta de opiniões, utilizou-se de entrevistas com atores estratégicos e especialistas 
setoriais no programa do Ceará 2050 em parceria com a TV Ceará para entender e avaliar informações 
importantes para o planejamento. Esses momentos ficaram marcados pelos debates e avaliações críticas 
em relação ao futuro do estado. 

Também se utilizou dos encontros regionais, conforme produto 3.4. Regionalização da Visão do Futuro 
do Estado do Ceará, como um dos métodos de ouvir a população. 

Este produto tratará diretamente do engajamento de instituições e a população por meio das cartas de 
futuro e da pesquisa de opinião. 

2.1. CARTAS DE FUTURO 

As cartas do futuro foram elaboradas a partir do evento ocorrido no dia 11/05/2018, onde foi concebido 
uma outra abordagem para ouvir a população cearense. Nesse momento, foi orientado a elaboração das 
cartas de futuro: “O Ceará que será em 2050”. A iniciativa contou com a participação de direta de quase 
50 coautores na elaboração das cartas. Nesta etapa, qualquer instituição pública ou privada teve a 
possibilidade de contribuir com o Ceará 2050. 

O roteiro para elaboração da carta seguiu as seguintes orientações apresentadas a seguir: 

“CARTA DE FUTURO: O CEARÁ QUE SERÁ EM 2050 

O Ceará 2050 olha a construção do futuro do estado por meio de 5 lentes ou áreas, sendo 
elas: 
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Área 1. VALOR PARA A SOCIEDADE: desenvolvimento com crescimento 
econômico ambientalmente sustentável e redução expressiva de desigualdades 
sociais e regionais 

Área 2. SETORES ECONÔMICOS: reinvenção setorial com aproveitamento das 
potencialidades do Estado e das oportunidades de integração nacional e 
internacional 

Área 3. CAPITAL HUMANO: excelência na formação e qualificação profissional 
para a construção da sociedade do conhecimento 

Área 4. PRESTAÇÃO SOCIAL DE SERVIÇOS: inovações nos serviços ao cidadão que 
promovam a melhoria da qualidade de vida 

Área 5. GOVERNANÇA COLABORATIVA: uma nova governança participativa, 
ética, eficiente, transparente e inovadora. 

A Carta de Futuro do "Ceará que será em 2050" objetiva trazer a visão de futuro da 
INSTITUIÇÃO, a partir dos itens abaixo: 

• Analisando o Ceará sob as 5 áreas, quais são os principais aspectos relevantes 
nos últimos 30 anos, examinando as fragilidades, oportunidades, avanços e 
potencialidades? 

• Sobre o mesmo ponto de vista, como o grupo avalia os principais resultados 
esperados que o Ceará poderá alcançar em 2030 e 2050? 

• Como o grupo visualiza que a UFC poderá contribuir para o Ceará que será em 
2050?” 

Durante os momentos de elaboração das cartas foi utilizada a seguinte apresentação: 

 

Figura 3: Apresentação – cartas de futuro 
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Figura 4: Apresentação – cartas de futuro 

 

 

Figura 5: Apresentação – cartas de futuro 

 



 

11 

 

 

Figura 6: Apresentação – cartas de futuro 

 

 

Figura 7: Apresentação – cartas de futuro (metodologia) 

 



 

12 

 

 

Figura 8: Apresentação – carta de futuro (áreas de resultado) 

 

2.2. PESQUISA DE OPINIÃO: DISPONIBILIZAÇÃO DO 
HOTSITE 

A construção coletiva se dá por meio de participação, com o intuito de engajar e incluir toda a sociedade 
cearense no Ceará 2050 foram criados meios de participação de todos os setores da sociedade através de 
cartas do futuro, eventos regionais, fóruns, entre outros. Uma dessas ferramentas utilizadas foi a 
elaboração de um hotsite, com a disponibilização de uma consulta pública via web, acessada pelo link do 
hotsite abaixo: 

participe.ceara2050.ce.gov.br 

A partir desse link foi possível acessar uma pesquisa desenvolvida em três níveis para contribuição social 
de ideias, sonhos, projetos e anseios públicos com o objetivo de colaborar na declaração da visão e 
objetivos estratégicos para o estado do Ceará até 2050. 

A construção do site se deu a partir de alguns protótipos de acesso, conteúdo, design e comunicação, 
passando por algumas validações com a equipe do projeto do Ceará 2050 e também pela equipe de 
comunicação do Gabinete do Governador (GABGOV) do Estado do Ceará. Para o envolvimento do público 
com o hotsite (Figuras 9 a 13), disponibilizado a partir do dia 25 de abril de 2018, foi criado conteúdo 
relevante onde o visitante possuía acesso a informação sobre os eventos, disponibilizou-se a consulta 
pública, publicações, materiais concebidos durante o período de projetos e até informações estatísticas 
específicas de cada região de planejamento do Ceará a partir das apresentações dos eventos regionais. 

O público que visitou o hotsite, ainda, contou com o apoio de diversas plataformas de mídias sociais que 
auxiliaram na geração de conteúdo e em sua relevância, levando os visitantes online frequentemente ao 
hotsite. 

Dessa forma, a Plataforma Ceará 2050 é de construção colaborativa e de desenvolvimento sustentável de 
longo prazo para o estado, concebida a partir do diálogo, do pleno exercício da democracia, da liberdade 
de opinião e da responsabilidade pública. 



 

13 

 

 

Figura 9: Foto do hotsite 
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Figura 10: Foto do hotsite 
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Figura 11: Foto do hotsite 
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Figura 12: Foto do hotsite 
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Figura 13: Site contendo questionário 

O questionário (detalhado na próxima seção) ficou disponível no hotsite do Ceará 2050, onde se acessava 
ao clicar em “Participe!”. Após ser direcionado ao Surveymonkey (plataforma de acesso à pesquisa) a 
população obteve acesso ao questionário dividido em três estágios. 
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3. Metodologia 
A metodologia desenvolvida para o produto 3.2. Consulta à População foi desenvolvida de tal forma 
a explicitar a opinião e anseios da sociedade. Para isso desenvolveu-se como instrumento para dar 
voz à população uma pesquisa de consulta pública e as cartas do futuro. 

Para a consulta pública foi desenvolvido um instrumento de pesquisa com 32 questões que vão 
desde a anseios sociais até a opinião de especialistas, além de análise apurada dos resultados 
encontrados. 

3.1. O INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Inspirado no conceito do planejamento estratégico participativo de longo prazo, foi definido a 
necessidade de alguns marcos e instrumentos para o projeto, que permitiu a participação popular. 
Esses meios de contato com a população ocorreram através de eventos, pesquisas, cartas do futuro, 
fórum, entre outros. Deve ser ressaltado a importância da utilização da pesquisa de opinião como 
instrumento acessível em qualquer região do estado e a qualquer momento para ouvir toda a 
população disposta a opinar na construção do Ceará do futuro. 

O questionário apresentado, conforme as figuras abaixo, passou por um processo de evolução, onde 
foi proposto um protótipo, ou seja, uma versão inicial para avaliação de conteúdo, apresentada no 
Anexo 1. A pesquisa de opinião disponibilizada foi de caráter público e de interesse social. Levou-se 
em consideração, para a construção da versão final do questionário, momentos de apresentação, 
ajustes e validação em conjunto com a equipe do projeto Ceará 2050. 

O protótipo contido no Anexo 1, foi validado pelo Secretário do GABGOV, Secretário de 
Planejamento e Gestão (Seplag) e Secretário Executivo da Seplag. Após a validação, foram 
modificadas a sua estrutura e o seu design para disponibilização final ao público. Com isso, a versão 
final da pesquisa foi construída e disponibilizada na plataforma web SurveyMonkey, disponibilizada 
pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/H8L6WTK. A figura 12 apresenta o questionário em seus 3 
estágios: i) público geral; ii) especialistas; iii) contribuição regional. 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/H8L6WTK
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Figura 14: Questionário (3 estágios) 

 

Durante o período de disponibilização da consulta pública, foi verificado que a plataforma, 
desenvolvida a partir de um site em Wordpress, obteve um total de 4.647 visitas únicas, ou seja, 
número de vezes em que o site foi visitado. Vale destacar que o conceito de “visitas únicas” não 
representa a quantidade de vezes que um único indivíduo visitou a página, mas sim a quantidade de 
vezes ela foi visitada. Logo, uma mesma pessoa pode ter visitado a página várias vezes de diferentes 
lugares, aumentando esse número. 

 

Figura 15: Volume de respostas por acesso do hotsite 

Deve-se ressaltar que a cada visitante possui um objetivo ao acessar o hotsite, portanto nem todos 
responderam ao questionário, o que não é ruim, pois houveram outras formas de engajamento da 
população acessando o site com diferentes propósitos, tais como, para entendimento do projeto, 
baixar materiais, procurar conteúdo etc. 

Abaixo, na figura 16, percebe-se as principais relações das ações realizadas pelas pessoas que 
acessaram o hotsite da plataforma Ceará 2050. 
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Figura 16: Relação de visitas ao site 

O principal aspecto, no sentido de resultado, nesse gráfico é “Visitas únicas”, pois é o que mais se 
aproxima ao número de indivíduos que visitou o site. Desse total, percebe-se que foram visitadas 
6.384 páginas do site, somando todas as quantidades de vezes cada página do hotsite foi visitada. A 
partir disso, criou-se uma relação de 1,37 páginas acessadas por visitante único. 

Em relação aos dados de arquivos disponibilizados pelos visitantes apresenta-se a seguinte relação: 
para cada visita obteve-se, em média, 47 transferências de arquivos com uploads ou downloads 
realizados.  
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3.2. ANÁLISE DO TAMANHO E 
REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA 

Por se tratar de um universo finito de, estimativamente, 9.020.460 milhões de habitantes no estado 
do Ceará, segundo dados do IBGE em 2017, adotou-se a seguinte fórmula proposta por Richardson 
(1999): 

 

Onde: 

• n = tamanho da amostra; 

• σ² = nível de confiança (escolhido em número de desvios-sigma); 

• p = proporção da característica pesquisada no universo, calculado em porcentagem; 

• q = 100 – p; 

• E² = erro de estimativa permitido. 
 

Comumente, em pesquisas no geral, utiliza-se a margem de erro em 5%, que se refere a 
probabilidade de distorção desses dados. Para esta pesquisa de consulta popular, definiu-se a 
utilização da margem de erro estimado permitido em 4%, garantindo mais robustez amostral e a 
minimização de possíveis erros. 

Mantivemos o nível de confiança da pesquisa em 95% o que resultou no número mínimo necessário 
de respondentes da consulta pública, ou seja, a amostra relevante (n). O número mínimo necessário 
definido foi de, aproximadamente, 602 pessoas. Durante o período de consulta pública esse número 
foi atingido, alcançando 703 respondentes. 

3.3. ANÁLISE E MINERAÇÃO DE TEXTO 

Para análise e classificação dos interesses sociais e para a definição de prioridades das contribuições 
realizadas pela sociedade, foi utilizado linguagem de programação em Python, onde houveram os 
agrupamentos das frases em “N”grams, que são as formações de frases por quantidade de palavras. 
Utilizou-se a variável de 1 palavra até combinações sequenciais de 5 palavras. Essas palavras foram 
extraídas da consulta pública, que, a partir da análise realizada, foi colocada em evidência como 
forma de identificar os principais interesses sociais. Ver figura 17. 

Essas palavras foram extraídas para a ferramenta Excel, em que foi distribuída sua utilização pela 
frequência de cada palavra ou constituição de frases. Foi considerada para a formação das tabelas 
de frequência a sua representatividade, ou seja, interesse público manifestado na consulta pública. 
Por fim, a utilização e distribuição gráfica dessa representatividade para fins de análises e geração 
de insights sobre o conteúdo disposto. 

Ao final, foram geradas visualizações em nuvens de palavras, com a ferramenta web WordArt.com, 
para a criação de para todas as classes de “grams” (categoria) (de 1 a 5 palavras), ou seja, 5 nuvens 
de palavras para representação do interesse público, onde os maiores tamanhos das palavras e/ou 
frases representam a frequência delas. 
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Figura 27: Qualificação das palavras da análise 5gram  

Deve-se ressaltar que toda análise textual de composição e representatividade de palavras foram 
realizadas a partir da questão dezoito do questionário, em que representou a visão de futuro na 
opinião dos respondentes.
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4. Resultados da Pesquisa 
A seguir, a estrutura de apresentação do relatório se dará a partir de análise fundamentada na 
pesquisa, fundamentada estatisticamente para representação dos interesses sociais. 

No contexto de resultados do relatório, dividiu-se no seguinte modelo: i) Segmentação – Perfil; ii) 
Estágio de Avanços dos Respondentes; iii) Visão de Futuro; iv) Anseios da Sociedade. 

4.1. Segmentação – Perfil 

O perfil encontrado durante o período de pesquisa, que durou mais de 3 meses, foi dominantemente 
da região da Grande Fortaleza, conforme figura 15. 

 

Figura 18: Respondentes por região 

A pesquisa aponta que a região da Grande Fortaleza foi responsável por 68,7% dos respondentes, 
onde o município de Fortaleza possui a maior representatividade com pouco mais de 54% das 
respostas totais da pesquisa, conforme figura 14 abaixo. 
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Figura 19: Respondentes por Municípios 

Em relação a faixa etária dos respondentes, temos o seguinte gráfico abaixo (figura 17): 

FAIXA ETÁRIA 

 

Figura 203: Faixa Etária dos Respondentes da Pesquisa (valores aproximados) 

Nota-se a participação em evidência das pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos representando 
30,54% do total de respondentes com 214 respostas desse perfil. As crianças foram os menos 
participativos nesta iniciativa durante o período da pesquisa, eles representaram 0,43% do total 
dos participantes com apenas 3 respostas. 

4.2. ESTÁGIO DE AVANÇO DOS RESPONDENTES 

Nesta etapa avaliou-se a participação dos respondentes durante as etapas da pesquisa. A consulta 
pública do Ceará 2050 foi dividida em três estágios. O primeiro estágio diz respeito à alguns dados 
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pessoais e expõe sobre os aspectos de importância das áreas de resultado trabalhadas no 
planejamento estratégico (valor para a sociedade, setores econômicos, capital humano, prestação 
social de serviços e governança compartilhada). O segundo estágio da pesquisa está voltado para 
indicações das vocações locais, recebimento de sugestões de melhoria para os setores estratégicos 
e identificação de questões críticas importantes para o sucesso do planejamento do estado. Por fim, 
o terceiro estágio perpassa pelos diferenciais competitivos e vocacionais e principais dificuldades 
com uma visão regionalizada, além da disponibilização de mais informações gerais de forma 
voluntária dos respondentes. 

A figura abaixo representa a participação do público em cada etapa da pesquisa, levando em 
consideração que o primeiro estágio da pesquisa se focou em toda a população e os demais estágios 
foram específicos para especialistas: 

 

Figura 214: Estágio de avanços dos pesquisados no questionário  

É importante ressaltar que a redução do quantitativo de participantes da etapa um para a etapa dois, 
pois, dos 703 respondentes da pesquisa, 35,14% avançaram para o segundo estágio, isso se dá em 
função de, a partir do estágio dois, as perguntas serem voltadas para especialistas. No total do 1° 
estágio, 631 pessoas concluíram ao responder todas as questões do questionário, levando a um 
índice percentual de conclusão de 95,44%. No estágio 2, um quantitativo de 225 pessoas completou 
plenamente o questionário, em que representa 35,13% do total de respondentes, porém do total de 
especialistas que avançaram esse número representa 91,09% de conclusão. Já no estágio 3, um 
percentual de 29,30%, aproximadamente, do total de respondentes ao questionário, representando 
um total de 198 pessoas. Porém, esse número representa 96,11% de conclusão do total de 
especialistas que responderam integralmente esta etapa. Por fim, na parte de dados gerais, 
obtivemos 76,26% do percentual de conclusão, onde 151 concluíram a etapa dos 198 que chegaram 
até esta fase. 

Durante o período em que a pesquisa ficou disponível, praticamente 70% das respostas ocorreram 
em maio (vide figura 22). Nesse período ocorreu o evento “Ceará que Será 2050” no Centro de 
Eventos em Fortaleza e foram realizados os primeiros encontros regionais, que muito possivelmente 
foi responsável por esses números elevados. 

TOTAL DE RESPOSTAS MENSAIS 

1Estágio 2Estágio 3Estágio
Dados 

Gerais

703 respondentes

671 completos

247 respondentes

225 completos

206 respondentes

198 completos

198  respondentes

151 completos

95,44%
de conclusão

91,09%
de conclusão

96,11%
de conclusão

76,26%
de conclusão
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Figura 225: Total de respostas mensais 

Durante os períodos de abril e julho (mais precisamente, entre 25 de abril de 2018 e 06 de julho de 
2018) a pesquisa ficou disponível por 73 dias, e teve que ser retirada do ar em função do início do 
período eleitoral.
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4.3. VISÃO DE FUTURO  

O presente bloco se preocupa em descrever através de análise, as principais relações entre as 
respostas para a questão de número 18: “Descreva como você imagina o Ceará em 2018”.  

Como visto anteriormente, para realizar essa análise foi utilizado a linguagem de programação em 
Python, onde foram realizados agrupamentos em “N”grams , que são as formações de frases por 
quantidade de palavras. Utilizou-se a variável de 1 palavra e sequências de até 5 palavras. 

Como resultado dessa análise, foram construídos cinco blocos de acordo com as respostas da 
questão 18. Vale destacar a grande frequência da palavra "Ceará", visto se tratar do Estado de estudo 
em questão. A maior composição de palavras combinadas (5 grams) foi escolhida por formar uma 
frase objetiva e refletir a opinião das pessoas de forma mais clara. 

Além do intervalo de frases analisado, para maior compreensão, foi gerado um gráfico de nuvem de 
palavras com base na frequência de vezes que as palavras e/ou frases apareciam de acordo com o 
grupo que pertenciam. 

A seguir estão ilustrados os trechos dos cinco intervalos, assim como o gráfico de nuvem de palavras 
correspondente: 

Ngram count Frequency 

Estado 157 13.670.004.353.505 

Ceará 145 12.625.163.256.421 

Educação 88 0.76621680452764 

Social 64 0.55724858511101 

Desenvolvimento 61 0.53112755768394 

Qualidade 57 0.4962995211145 

Saúde 56 0.48759251197214 

Segurança 54 0.47017849368742 

População 49 0.42664344797562 

Imagino 47 0.4092294296909 

Tabela 1: Ngram - Categoria 1 

Apesar de várias palavras que isoladamente não faz bastante sentido, percebeu-se nesse tipo de 
avaliação que, ainda assim algumas palavras mais qualificadas se destacaram, onde foram 
consideradas como um indício de temas representativos para a sociedade. São elas: educação, social, 
saúde e segurança. 
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Figura 23: Nuvem de palavras utilizando a composição de 1 palavra 

Ngram count Frequency 

um estado 106 0.92294296909012 

um Ceará 88 0.76621680452764 

Ceará com 39 0.33957335655202 

o Ceará 39 0.33957335655202 

para todos 38 0.33086634740966 

e com 38 0.33086634740966 

com mais 33 0.28733130169787 

imagino um 29 0.25250326512843 

para o 29 0.25250326512843 

menos desigual 25 0.21767522855899 

Tabela 2: Ngram - Categoria 2 
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 Figura 24: Nuvem de palavras utilizando a composição de 2 palavras 

Em relação a nuvem com composição de duas palavras, percebe-se ainda a presença de palavras 

como “estado” e “Ceará”, e com poucos destaques, alguns deles foram: menos desigualdade, 

desigualdade social e menos desigual. 

Ngram count Frequency 

um Ceará com 31 0.26991728341315 

qualidade de vida 20 0.17414018284719 

um estado com 20 0.17414018284719 

imagino um Ceará 18 0.15672616456247 

um estado que 18 0.15672616456247 

um estado menos 16 0.13931214627775 

estado menos desigual 14 0.12189812799303 

um Ceará que 14 0.12189812799303 

um Ceará mais 13 0.11319111885067 

com menos desigualdade 13 0.11319111885067 

Tabela 3: Ngram - Categoria 3 
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Figura 25: Nuvem de palavras utilizando a composição de 3 palavras 

Em relação a nuvem com composição de três palavras, percebe-se ainda a presença de palavras 

como “estado” e “Ceará”, porém com uma frequência isolada bem menor. Há, ainda, poucos 

destaques, alguns deles foram: estado menos desigual e qualidade de vida. 

Ngram count Frequency 

um estado menos desigual 14 0.12189812799303 

com menos desigualdade social 9 0.078363082281236 

Ceará com menos desigualdade 7 0.060949063996517 

um Ceará com menos 7 0.060949063996517 

com oportunidades para todos 6 0.052242054854158 

desigual com oportunidades para 6 0.052242054854158 

menos desigual com oportunidades 6 0.052242054854158 

estado menos desigual com 6 0.052242054854158 

maiores resultados vindos de 5 0.043535045711798 

Tabela 4: Ngram - Categoria 4 
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Figura 26: Nuvem de palavras utilizando a composição de 4 palavras 

Ngram count Frequency 

estado menos desigual com oportunidades para todos 14 0.052242054854158 

um Ceará com maiores resultados 10 0.043535045711798 

Ceará com maiores resultados 5 0.043535045711798 

Ceará com menos desigualdade social 4 0.034828036569438 

um Ceará mais justo 4 0.034828036569438 

mais justo e menos desigual 4 0.034828036569438 

um Ceará com menos desigualdade 4 0.034828036569438 

melhoria da qualidade de vida 4 0.034828036569438 

Ceará mais justo com políticas 3 0.026121027427079 

Tabela 5: Ngram - Categoria 5 
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Figura 27: Nuvem de palavras utilizando a composição de 5 palavras 

Nos blocos de composição de frases por 4 e 5 palavras qualificadas, percebeu-se mais consistência 
nas informações, levando em consideração, principalmente, os resultados do 5grams. Para isso, foi 
elaborado um gráfico de representatividade dessas palavras. A seguir são apresentadas, em formato 
de gráfico, algumas palavras qualificadas (adjetivos, desejos, essências) das frases mais frequentes 
que apareceram na análise de texto 5gram 
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Figura 28: Ranking de palavras mais frequentes 

Por fim, como fonte para elaboração das análises, o Anexo 3 disponibiliza todas as respostas da 
questão 18 de todos os participantes sem filtros, exclusões ou formatações, mantendo assim, a 
fidelidade das informações. 

4.4. ANSEIOS DA SOCIEDADE 

Apresenta-se abaixo os principais destaques no tocante dos anseios sociais em relação às respostas 
do questionário de consulta a população. 

A expectativa para o Ceará em 2050 é positiva, 71% respondentes, de forma geral, acreditam em um 
futuro “bom” ou “muito bom” para o estado. 

91% dos respondentes, no geral, acreditam que as áreas de resultados dispostas nesta pesquisa são 
importantes ou muito importantes para o Ceará. 

Quanto ao aspecto de contexto atual, somente 17,1% dos respondentes, no geral, acreditam que a 
situação atual do Ceará, em 2018, está boa. 

Em relação a importância entre as áreas de resultado, não foi encontrada uma grande diferença 
entre elas. Houve um equilíbrio muito alto da importância de todas as áreas, conforme ranking 
abaixo: 
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Figura 29: Importância das áreas de resultado 

Percebe-se que não há grandes diferenças entre uma área e outra, porém nota-se de forma um 
pouco mais acentuada a área de resultado valor para a sociedade com 92,31%. 

Para entendimento da lacuna que se deve reduzir entre situação atual e situação que se espera no 
futuro, apresenta-se o quadro abaixo representando o desafio de alcançar a sociedade que se espera 
em 2050: 

 

Figura 30: Quadro de lacuna da situação atual x futura 

Neste quadro é apresentado a lacuna do total de pessoas, em percentual, que ainda não acreditam 
em uma situação atual boa, mas acredita que estará em 2050. Para a área de resultado 1, 
aproximadamente, 376 respondentes estão convencidos que atualmente o Ceará não está bem, mas 
estará no futuro. Logo, esta diferença representa, com o nível de amostragem utilizado na pesquisa, 
mudar a percepção de 53,48% da população do estado em relação a área de resultado 1. Um dos 
fatores que ajudam a aumentar essa lacuna é a percepção da sociedade em relação a situação atual 
dessa área, pois é a menor entre todas com apensa 16,36%, ao contrário da situação atual da melhor 
área de resultados capital humano com 24,32%. 

Para as áreas de resultados 2, 3, 4 e 5, a mudança de percepção atual para o futuro deverá ocorrer, 
respectivamente, em 50,50%, 50,36%, 53,05% e 47,51%. Destaque para os resultados da área de 
resultados da Governança Compartilhada, onde o percentual de situação atual “Boa” é o maior, entre 
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todas as áreas de resultado com 20,91%, resultando em um esforço de mudança de percepção da 
sociedade um pouco menor que as outras áreas de resultados, com uma lacuna de 47,51% do total 
do estado, porém ainda com uma grande lacuna. Já as melhores áreas de resultados, na percepção 
dos pesquisados, na situação futuro foram os setores econômicos e capital humana. Além de todas 
as áreas de resultado possuírem uma tendência crescente da situação atual em relação a situação 
futura do Ceará, na opinião dos pesquisados. 

Por fim, deve-se ressaltar a percepção da sociedade em relação da importância das áreas de 
resultado em relação ao impacto social. Principalmente por exaltar a importância da área de 
resultado 1 valor para a sociedade e esperar dela o melhor resultado entre todas as áreas no futuro. 
Validando, fortemente, que os aspectos a serem trabalhados da área de resultado 1 indicam ser o 
principal impacto que a sociedade espera ver. 

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

A seguir apresenta-se uma análise das questões 3 a 17 da consulta pública. Os gráficos apresentados 
abaixo demonstram os resultados da importância, situação atual e situação futura de cada área de 
resultados para o estado. Deve-se ressaltar que a representação gráfica das legendas foi ajustada 

para texto, sendo assim, as figuras e  foram interpretadas em formato de legenda ao lado 
direito dos gráficos, porém as figuras foram mantidas. 

Abaixo dos gráficos encontram-se os números absolutos das respostas da pesquisa, ou seja, quantas 
pessoas responderam cada opção de resposta. 

As questões 3, 4 e 5 tratam da área de resultado 1: valor para a sociedade, onde foi representada 
pelo texto “Promoção do DESENVOLVIMENTO com crescimento econômico ambientalmente 
sustentável e redução expressiva de desigualdades sociais e regionais”. A seguir, apresenta-se, na 
sequência, os tópicos de importância, situação atual e situação futura na opinião dos pesquisados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE RESULTADO VALOR PARA A SOCIEDADE 

 

Figura 31: Gráfico da questão 3 

Percebe-se que 92,31% dos respondentes consideram este tema importante ou muito importante. 
Somente uma pessoa não respondeu à questão. 

 

 QUAL A SITUAÇÃO HOJE NO CEARÁ EM 2018? 

 

Figura 32: Gráfico da questão 4 

82,08% afirmaram que o estado cearense não está em uma situação boa ou muito boa. Todos as 
pessoas responderam à questão. 

 

QUAL A SITUAÇÃO FUTURA NO CEARÁ EM 2018? 



 

44 

 

 

Figura 33: Gráfico da questão 4 

Cerca de 70% dos respondentes acreditam em uma situação no mínimo boa para o Ceará 2050. Todas 
as pessoas responderam à questão. 

 

Figura 34: Gráfico das questões 3, 4 e 5 

Em avaliação geral, a área de resultado 1 possui uma avaliação muito alta em relação sua importância 
e com uma grande lacuna para se reduzir entre o Ceará de hoje (2018) e o de 2050, com cerca de 
53,48% na percepção da população. 

As questões 6, 7 e 8 tratam da área de resultado 2: setores econômicos, onde foi representada pelo 
texto "Revitalização dos SETORES ECONÔMICOS com aproveitamento das potencialidades do estado 
e das oportunidades de integração nacional e internacional". A seguir, apresenta-se, na sequência, 
os tópicos de importância, situação atual e situação futura na opinião dos pesquisados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE RESULTADO SETORES ECONÔMICOS? 

 

Figura 35: Gráfico da questão 6 

Percebe-se que 91,61% dos respondentes consideram este tema importante ou muito importante. 
Todos as pessoas responderam à questão. 

 

 

QUAL A SITUAÇÃO HOJE NO CEARÁ EM 2018? 

 

Figura 36: Gráfico da questão 7 

Aproximadamente 72% afirmaram que o estado cearense não está em uma situação boa ou muito 
boa nos setores econômicos. Todas as pessoas responderam à questão. 
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COMO ESTARÁ A SITUAÇÃO FUTURA DO CEARÁ EM 2050? 

 

Figura 37: Gráfico da questão 8 

Cerca de 74,68% dos respondentes acreditam em uma situação no mínimo boa nos setores 
econômicos para o Ceará em 2050. Todas as pessoas responderam à questão. 

 

Figura 38: Gráfico das questões 6, 7 e 8 

Em avaliação geral, a área de resultado 2 de setores econômicos possui uma avaliação muito alta em 
relação sua importância e com uma grande lacuna para se reduzir entre o Ceará de hoje (2018) e o 
de 2050, com cerca de 50,40% na percepção da população. 

As questões 9, 10 e 11 tratam da área de resultado 3: capital humano, onde foi representada pelo 
texto "Fortalecimento do CAPITAL HUMANO por meio da formação e qualificação profissional". A 
seguir, apresenta-se, na sequência, os tópicos de importância, situação atual e situação futura na 
opinião dos pesquisados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE RESULTADO CAPITAL HUMANO? 

 

Figura 39: Gráfico da questão 9 

Percebe-se que 91,75% dos respondentes consideram este tema importante ou muito importante. 
Todos as pessoas responderam à questão. 

 

QUAL A SITUAÇÃO HOJE NO CEARÁ EM 2018? 

 

Figura 40: Gráfico da questão 10 

Aproximadamente 74% afirmaram que o estado cearense não está em uma situação boa ou muito 
boa em capital humano. Todas as pessoas responderam à questão. 
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COMO ESTARÁ A SITUAÇÃO FUTURA DO CEARÁ EM 2050? 

 

Figura 41: Gráfico da questão 11 

Cerca de 74,68% dos respondentes acreditam em uma situação no mínimo boa em capital humano 
para o Ceará em 2050. Todas as pessoas responderam à questão. 

 

 

Figura 42: Gráfico das questões 9, 10 e 11 

Em avaliação geral da área de resultado de capital humano, ela possui uma avaliação muito alta em 
relação sua importância e com uma grande lacuna para se reduzir entre o Ceará de hoje (2018) e o 
de 2050, com cerca de 50,36% na percepção da população. 

As questões 12, 13 e 14 tratam da área de resultado 4: prestação social de serviços, onde foi 
representada pelo texto "Garantia da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ao cidadão que promovam a 
melhoria da qualidade de vida". A seguir, apresenta-se, na sequência, os tópicos de importância, 
situação atual e situação futura na opinião dos pesquisados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE RESULTADO PRESTAÇÃO SOCIAL DE SERVIÇOS? 

 

Figura 43: Gráfico da questão 12 

Percebe-se que 91,32% dos respondentes consideram este tema importante ou muito importante. 
Todos as pessoas responderam à questão. 

 

QUAL A SITUAÇÃO HOJE NO CEARÁ EM 2018? 

 

Figura 44: Gráfico da questão 13 

Aproximadamente 82,50% afirmaram que o estado cearense não está em uma situação boa ou 
muito boa em prestação social de serviços. Todas as pessoas responderam à questão. 



 

50 

 

COMO ESTARÁ A SITUAÇÃO FUTURA DO CEARÁ EM 2050? 

 

Figura 45: Gráfico da questão 14 

Cerca de 69,70% dos respondentes acreditam em uma situação no mínimo boa em prestação social 
de serviços para o Ceará em 2050. Todas as pessoas responderam à questão. 

 

 

Figura 46: Gráfico das questões 12, 13 e 14 

Em avaliação geral da área de resultado de prestação social de serviços, ela possui uma avaliação 
muito alta em relação sua importância e com uma grande lacuna para se reduzir entre o Ceará de 
hoje (2018) e o de 2050, com cerca de 53,05% na percepção da população, a segunda maior entre as 
cinco, atrás apenas da área de resultado valor para a sociedade. 

As questões 15, 16 e 17 tratam da área de resultado 5: governança compartilhada, onde foi 
representada pelo texto "Construção de uma nova forma de GOVERNANÇA participativa, ética, 
eficiente, transparente e inovadora". A seguir, apresenta-se, na sequência, os tópicos de 
importância, situação atual e situação futura na opinião dos pesquisados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE RESULTADO GOVERNANÇA COMPARTILHADA? 

 

Figura 47: Gráfico da questão 15 

Percebe-se que 91,32% dos respondentes consideram este tema importante ou muito importante. 
Todos as pessoas responderam à questão. 

 

QUAL A SITUAÇÃO HOJE NO CEARÁ EM 2018? 

 

Figura 48: Gráfico da questão 16 

Aproximadamente 76,53% afirmaram que o estado cearense não está em uma situação boa ou 
muito boa em governança compartilhada. Todas as pessoas responderam à questão. 

 

COMO ESTARÁ A SITUAÇÃO FUTURA DO CEARÁ EM 2050? 
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Figura 49: Gráfico da questão 17 

Cerca de 68,50% dos respondentes acreditam em uma situação no mínimo boa em governança 
compartilhada para o Ceará em 2050. Todas as pessoas responderam à questão. 

 

 

Figura 50: Gráfico das questões 12, 13 e 14 

Em avaliação geral da área de resultado de governança compartilhada, ela possui uma avaliação 
muito alta em relação sua importância e com uma grande lacuna para se reduzir entre o Ceará de 
hoje (2018) e o de 2050, com cerca de 47,51% na percepção da população, a segunda maior entre as 
cinco, atrás apenas da área de resultado valor para a sociedade. 

ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS DE RESULTADO, SITUAÇÃO 
ATUAL E FUTURA 

Durante a pesquisa realizada, tentou-se encontrar algumas relações. Uma delas é a relação das 
respostas que as pessoas consideraram importantes com as respostas da situação futura do Ceará, 
ou seja, as questões mais importantes têm relação com o futuro? 



 

53 

 

Para tal, foi realizada uma análise estatística de correlação linear a partir do volume de respostas de 
cada opção das questões de importância e situação futura. 

Os dados utilizados para realizar os cálculos de importância e futuro seguem dispostos a seguir na 
figura 36. 

 

Figura 51: Tabela de quantitativa por importância e situação futura 

Para entender se existe algum tipo de relação entre as variáveis “Importância” e “Situação Futura” 
aplicou-se uma correlação que quantifica a força de associação linear entre as duas variáveis, e, 
portanto, descreve tão bem como uma linha reta se ajustaria através de nuvens de pontos. Se os 
pontos caem exatamente sobre uma linha reta crescente, então r = 1, caso seja decrescente, então 
r = -1. 

Para esse tipo de relação utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, através da ferramenta 
Excel a partir dos dados da figura 36. O resultado foi r = 0,51889, indicando uma correlação 
moderada, ou seja, existe um certo tipo de relação entre a importância e a situação de futuro do 
Ceará na decisão dos pesquisados, mas não de grande relevância. 

Além da análise de correlação entre as respostas de importância e situação futura, das questões 3 a 
17, foram avaliadas as médias por área de resultado. A partir disso foi gerada uma matriz com as 
médias de tendência das posições de resposta para cada área de resultado por importância, situação 
atual e situação futura, conforme figura 37 abaixo: 
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Figura 52: Matriz das médias de tendência das posições de respostas dos pesquisados 

Em relação as tendências de posição das respostas dos pesquisados, a maior tendência de posição 
em importância é da área de resultados valor para a sociedade com um média de 3,88, ou seja, em 
uma escala de 1 a 5 o resultado médio da pesquisa daria a posição 3,88, algo muito próximo do item 
“muito importante”. Porém, a diferença entre ela e a de menor escore, setores econômicos, é muito 
baixa 0,13. A média geral das posições em relação a todas as áreas de resultados no aspecto 
importância é de 3,80. 

Já na situação atual, os resultados apontam que o cenário com menor desempenho é da prestação 
social de serviços à sociedade com 1,83, uma diferença de 0,39 em relação aos setores econômicos 
que possui uma média de 2,22, evidenciando a maior diferença entre todos os aspectos (importância, 
situação atual e situação futura). A média geral das posições em relação a todas as áreas de 
resultados neste aspecto é de 1,99. 

Na avaliação da situação futura, os setores econômicos novamente despontam com a melhor 
tendência de posição com 3,34. Porém, todos os resultados ficaram próximos um dos outros com 
pouco mais da média 3. A menor deste aspecto é a área prestação social de serviços com 3,16. A 
média geral das posições em relação a todas as áreas de resultados neste aspecto é de 3,27. 

Todas as relações de tendência de posição entre situação atual e futura indicam uma ascendência 
nos resultados, como percebido na matriz da figura 52, em que a maior lacuna identificada foi da 
área valor para a sociedade com uma diferença de 2,35, um resultado bem acentuado frente às 
outras áreas como, por exemplo, a da prestação social de serviços, segunda maior diferença entre 
todas com 1,33. 

A seguir estão dispostas todas as análises das questões contidas nos estágios 2 e 3 do questionário, 
iniciando pela questão 21. 
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Figura 53: Diferenciais vocacionais do estado 

Nota-se a participação do turismo e energia como protagonistas das vocações atuais do estado, na 
opinião dos participantes, com quase 44% de participação das opiniões. Nota-se vocações como 
capital humano ainda bem abaixo das demais, lembrando que no estudo de benchmarking sobre 
diferenciais do futuro o capital humano seria um dos grandes diferenciais para o sucesso do estado 
em seu desenvolvimento. 

 

Figura 54: Diferenciais competitivo do estado no futuro 
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VARIAÇÕES COMPARATIVAS DAS VOCAÇÕES LOCAIS ATUAIS X FUTURAS 

 

Figura 55: Comparação das vocações locais atuais x futura  

Nota-se que os setores que despontarão no futuro, na opinião da sociedade, comparando o cenário 
de opiniões as vocações do Ceará de hoje em relação ao Ceará do futuro, percebe-se, na maior parte 
das vocações, decréscimo na variação percentual. A vocação mais impactada foi o turismo de lazer 
perdendo espaço de 13,29% em relação ao cenário atual, impactando no ranking futuro, caindo de 
1° para 2° lugar. A queda mais forte foi do setor industrial, amargando queda de 3 posições no 
ranking e com decréscimo de 7,12% na participação. Apesar das vocações de energia e hub aéreo 
terem perdido espaço na participação nas vocações do futuro, elas representaram ótimo 
crescimento na representatividade geral subindo para a 1ª e 4ª posições respectivamente. Esse 
cenário de perda de participação relativa das vocações no cenário atual para o futuro se deu devido 
maior diversificação de outras vocações, na opinião dos pesquisados. Como, por exemplo, a ascensão 
da vocação “tecnologia avançada”, onde apareceu na 5ª posição no cenário futuro com participação 
de 7% do total. 

 

Figura 56: Tecnologias vitais 

Em relação ao aspecto de tecnologias vitais, percebe-se um despontamento acentuado de 
tecnologias voltadas para energias limpas e ciência de dados, com participação, respectivamente, de 
33,6% e 19,4% do total. 
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Figura 57: Principais obstáculos 

Os principais obstáculos a serem resolvidos, na opinião da sociedade, são: desequilíbrio 
econômico-social territorial, principalmente pela concentração econômica muito destoante na 
região da Grande Fortaleza, e a pobreza extrema. Juntas, esses dois desafios correspondem a, 
aproximadamente, 42% do total. 

 

Figura 58: Melhorar governança colaborativa 

Destaca-se como principal aspecto para melhoria da governança colaborativa a “articulação do 
governo, setor privado e sociedade” que sozinho representa 28,6% do total. Destaca-se também a 
“cocriação e participação em projetos de interesse público” e “audiência/ eventos públicos nas 
comunidades”. 
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Figura 59: Continuação das respostas da questão 25 

QUESTÕES REGIONALIZADAS 

 

Figura 60: Principais dificuldades da região 

Assim como o estudo de tendências e setorias apontou, a opinião popular também ressaltou a 
segurança como um dos principais problema / dificuldades das regiões, fatos comprovados por 
números crescentes nos últimos anos na maior parte das regiões do estado do Ceará. Somente a 
segurança representa 21% do total. 

Além da segurança, outros três problemas são evidentes na opinião pública: saúde, saneamento e 
emprego. Ao todo, os quatro problemas, representam, aproximadamente, 58,7% do total das 
opiniões. 

Abaixo, encontram-se outras respostas do público que não foram disponibilizadas no gráfico. 
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Figura 61: Continuação da questão 28 

 

Figura 62: Principais vocações regionais 
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Figura 63: Continuação da questão 29 

Os principais potenciais vocacionais vistos nas regiões, na opinião popular, foram turismo e 
educação, posicionadas, respectivamente, no ranking em 1° e 2° lugares. A participação relevante 
dessas vocações em relação ao total chega a, aproximadamente, 40%. 
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5. Considerações finais 
O produto 3.2. Consulta à população foi construído como uma forma de traduzir os anseios sociais e 
suas percepções sobre o futuro do Ceará. Percebe-se que a população gerou bastante insumo para 
subsidiar os trabalhos de formulação da estratégia, em que foi necessário realizar uma análise 
aprofundada dos resultados. 

Em primeira instância, notou-se que a percepção da população das importâncias das áreas de 
resultado se relacionou bem com a proposta das posições delas em uma possível arquitetura de 
mapa estratégico. A área de resultado Valor para a Sociedade foi percebida de forma coerente e 
simétrica ao da equipe do projeto Ceará 2050 pelos respondentes, pois ficou posicionada como área 
mais importante entre todas. É interessante notar que em uma relação de causa-efeito de uma 
arquitetura de mapa estratégico, a área de Valor para a Sociedade ficou no topo dessa cadeia, 
representando o efeito dos resultados das outras áreas. Logo, o impacto que ela geraria foi percebido 
pela população. 

Outro fator interessante foi a segunda área de resultado mais importante: Capital Humano. Essa área 
também foi percebida de forma similar a sua disposição à arquitetura de um mapa estratégico 
proposta. Ela ficou disposta como o “coração” da estratégia da Plataforma Ceará 2050 sendo, assim, 
uma ponte para base e os pilares do mapa estratégico para alcançar o efeito desejado. 

Por fim, é importante destacar a principal questão que surgiu na avaliação da visão de futuro: a 
desigualdade. Em todas as análises realizadas esse aspecto foi o que mais se evidenciou para o 
público respondente, percebe-se também que esse resultado se alinha com os estudos realizados 
sobre o Ceará, em que foi colocado como um dos problemas necessários a ser resolvido, juntamente 
com a segurança, para um maior crescimento do estado. Esses aspectos apareceram novamente nas 
questões regionalizadas (estágio 3 do questionário), em que segurança, saúde, saneamento, 
emprego e educação foram os primeiros dos rankings como principais elementos estruturantes para 
a sociedade. 
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Anexo 1. Protótipo do Instrumento de 
Pesquisa 

 

 

Figura 8: Protótipo do Questionário de levantamento - Estágio 1 - Plataforma 
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Anexo 2. Glossário do Instrumento de 
Pesquisa 
 

Estágio 01 

Governança 

É mais do que governo, e mais do que gestão, significa governar em rede de forma colaborativa. 
Governança pode ser compreendida como um processo que envolve: i) capacidades e qualidades 
institucionais; ii) colaboração entre agentes públicos e privados na produção conjunta de serviços, 
políticas e bens públicos; iii) geração de valor público; e iv) a melhoria do desempenho. 

Estágio 02 

Agregação de Valor 

Acrescentar inovações e valores aos produtos e serviços entregues. É diferenciar aquilo que é 
colocado no mercado, de modo a satisfazer seu cliente. É o desafio para os donos de empresas que 
buscam manter seu negócio mais atraente ao longo do tempo. 

Ambiente de Negócios 

Conjunto de fatores externos que impactam as decisões das empresas em determinado país ou 
região. São exemplos de fatores externos: clientes, governo, competitividade e condições sociais, 
políticas e tecnológicas. 

Artesanato Criativo 

Trabalho manual que utiliza matéria-prima natural. É a produção de um artesão. O artesanato é 
tradicionalmente a produção de caráter familiar, em que o produtor (artesão, rendera) é dono dos 
meios de produção (sendo o proprietário da oficina e das ferramentas) e trabalha com a família em 
sua própria casa. 

Articulação de Governo 

Relações políticas do Governo com os diferentes segmentos da sociedade civil, tais como 
comunidades, associações, sindicatos e grupos empresariais. 

Atividades Culturais 

São as atividades relacionadas com cinema, literatura e pensamento, música, teatro e história. 

Audiência Pública 

É uma reunião pública de discussão entre as autoridades públicas e setores da sociedade. 

Ciência de Dados 

É a atividade de produzir informações valiosas e relevantes a partir de um conjunto de dados. É um 
campo muito promissor para explorar e processar grandes volumes de dados gerados a partir de 
várias fontes de informação. 

Cocriação 

É uma forma de desenvolver inovação a partir da integração de visões de diferentes atores (por 
exemplo, colaboradores, fornecedores, públicos beneficiários) – incluindo suas experiências e 
conhecimentos – com propósitos de gerar uma contribuição: ideia ou solução (produto, serviço, 
política) para resolver os problemas existentes. Criar em conjunto de forma colaborativa. O Ceará 
2050 busca cocriar o futuro envolvendo os atores públicos, privados, terceiro setor e a sociedade. 

Construção Civil 
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Construção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, estradas, aeroportos e outras 
infraestruturas, onde participam engenheiros civis, pedreiros, serventes e técnicos de outras áreas. 

Déficit (transporte de cargas) 

É o que falta para se completar algo. É a diferença negativa entre o previsto para atender certa 
demanda e o que existe de fato. É o que pode melhorar no transporte de cargas no Ceará. 

Degradação Ambiental  

Processo que diminui a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Ou seja, 
acontece quando os animais e plantas começam a morrer em um determinado ambiente, quando se 
inicia um processo de erosão do solo, poluição da água etc. 

Economia 4.0 

É a Indústria que utiliza os sistemas ciber-físicos para execução dos seus serviços e processos de 
controle. Os sistemas ciber-físicos se comunicam e cooperam entre si e com os humanos em tempo 
real, por meio de computadores. 

Economia Criativa 

Setor econômico formado por indústrias criativas (o conjunto de atividades econômicas relacionadas 
à produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade e as habilidades das pessoas 
ou grupos como insumos primários.). 

Energias Limpas 

São fontes de energia renováveis e que não lançam poluentes na atmosfera e não causam nenhum 
impacto ambiental. Exemplos dessas formas de energia são: energia eólica e energia solar. 

Hub Aéreo 

Centro de conexão em aeroporto utilizado por uma companhia aérea como ponto de conexão para 
transferir seus passageiros para diferentes destinos. 

Hub Tecnológico 

Consolidação de comunicações por meio da expansão da rede de fibra óptica, possibilitando que 
mais indivíduos tenham acesso a serviços como, por exemplo, a internet. 

Impressora 3D 

Mecanismo que utiliza a tecnologia de impressão tridimensional. Os materiais usados na impressão 
costumam ser resina plástica e modelagens com laser, e sua estrutura é de metal. 

Inteligência artificial 

É a inteligência similar à humana realizada por máquinas ou software. 

Internet das Coisas (IoT) 

Conceito tecnológico, também conhecida por IoT (Internet of Things), em que existe uma expansão 
da internet atual, que proporciona aos objetos físicos com capacidade computacional e de 
comunicação, se conectarem à internet. 

Mineração 

São atividades para extração de substâncias de minerais, tais como gás natural, ferro, metais 
preciosos, petróleo e até de água. Atualmente, existe a denominação de “mineração de dados”, onde 
se extrai, trata e consolida dados para transformá-los em informação útil e estratégica. 

Nanotecnologia  

Criação, manipulação e exploração de materiais com escala nanométrica (invisível aos olhos). A 
definição de nanométrica, abreviado como nm, é um metro dividido por um bilhão de partes, ou 
seja, 1 nm é igual a 0,000000001 m. 
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Ouvidoria 

Meio de comunicação entre a população e as instituições. É um serviço aberto ao cidadão para 
escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos diversos 
serviços disponíveis à população. 

Pobreza Extrema 

O Banco Mundial considera uma condição de vida com renda inferior a U$ 1,00 (um dólar americano) 
por dia. 

Produção e Exportação Cultural 

São os produtos (música, TV, cinema, artes) e serviços ligados à indústria criativa que abrange lugares 
fora do Ceará. 

Produtividade 

A produtividade é a relação entre a produção e os fatores de produção (mão de obra, processos, 
equipamentos, tecnologia) utilizados. A produção é definida como os bens produzidos (quantidade 
de produtos produzidos). Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores 
utilizados, maior é a produtividade. 

Realidade Virtual 

É uma tecnologia que busca recriar ao máximo a sensação de realidade para uma pessoa. Por 
exemplo: você pode estar na sala de cinema e ao utilizar óculos especiais, terá a sensação de estar 
dentro de um trem. 

Realidade Aumentada 

É uma tecnologia utilizada para unir o mundo real ao virtual, por meio da utilização de webcam ou 
de um smartphone, que aspectos do ambiente físico são integrados a funcionalidades do ambiente 
virtual (softwares, aplicativos, entre outros). 

Redes Sociais 

Estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de 
dispositivos, que compartilham valores e objetivos comuns. 

Robótica 

Segmento educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de 
sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados, 
tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por 
circuitos eléctricos. 

Serviços Logísticos 

São os serviços prestados por empresas, que envolvem as diversas atividades tais como produção, 
transporte, armazenagem, distribuição, até chegar ao consumidor final. 

Tecnologias Avançadas 

São as altas tecnologias tais como Genética, Supercomputador, Fibra óptica, Nanotecnologia, 
Biotecnologia, Microtecnologia, Robótica, Engenharia molecular, Automação industrial etc. 

Totens 

Os terminais de autoatendimento utilizados em bancos, cinemas, aeroportos e lugares de grande 
circulação. 

Turismo de Lazer 

São atividades de lazer que servem para relaxar, descontrair e divertir as pessoas. Essas atividades 
ocorrem em locais diferentes do lugar em que as pessoas vivem. 



 

70 

 

Turismo de Negócio 

São atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, 
institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. 

Estágio 03 

Agronegócio 

Relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. No Brasil, o termo 
é usado para se referir às grandes propriedades monocultoras modernas que empregam tecnologia 
avançada. 

Atividades Culturais 

São as atividades relacionadas ao cinema, literatura e pensamento, música, teatro, história. 

Degradação Ambiental  

Processo que diminui a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Ou seja, 
acontece quando os animais e plantas começam a morrer em um determinado ambiente, quando se 
inicia um processo de erosão do solo, poluição da água etc. 

Economia do Mar 

Indústria Naval, Alimentos do Mar (pesca), Turismo de recursos naturais do oceano, Portos 
Transporte Marítimo etc. 

Serviços Logísticos 

São os serviços prestados por empresas, que envolvem as diversas atividades tais como produção, 
transporte, armazenagem, distribuição, até chegar ao consumidor final. 

Tecnologias Avançadas 

São as altas tecnologias tais como Genética, Supercomputador, Fibra óptica, Nanotecnologia, 
Biotecnologia, Microtecnologia, Robótica, Engenharia molecular, Automação industrial etc. 
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Anexo 3. Respostas da Questão 18 
 

Com igualdade social em todos os aspectos (gênero, raça, distribuição de renda, qualidade de 
vida). Educação para todos; 

Um estado que aplique seus recursos de forma sustentável e promovendo e fortalecendo a 
agricultura familiar, dando meios a sociedade de combater a violência intra familiar, criando 
oportunidades para pais e filhos a educação, emprego e renda; devolvendo assim a dignidade da 
pessoa humana e a soberania do estado em cumprir seu papel mantendo o acesso a serviços 
essenciais como Saúde, Educação e oportunidades por meio de emprego e renda; 

Emancipado; 
Livre de tanta criminalidade. Atingindo melhores níveis de educação com escolas de qualidade; 

Cumprimento das diretrizes de educação e saúde (sus), onde terão consequências diretas nas 
outras áreas; 

Decadência; 
Imagino um estado de referência nacional, em todos os aspectos políticos, econômicos, socias, 
ambientais e principalmente educacional, espero que o nosso estado possa ser mais do que 
desenvolvido, seja um Estado "futurístico", que seja além daquilo almejamos; 

Um estado de altíssimo IDH; 

Tecnologia muito avançada, pessoas intelectuais, igualdade social, boa conduta, segurança 
qualificada; 
Um estado onde vivemos sem a desigualdade social, empoderamento das mulheres e melhores 
para o cidadão Cearense e uma Educação de qualidade e de boa estrutura, que afinal a educação 
é a base de tudo. Não podemos ter um estado melhor sem cidadãos educados e qualificados para 
exercerem tais funções ou respeitar seu Estado; 
Com as políticas voltadas para o bem-estar da sociedade, sem desigualdade e com uma gestão 
pública voltada 100% para resultados; 

Seguro para se viver; 
Imagino um estado bem desenvolvido, com políticos empenhados a fazer muitas melhorias para 
o povo cearense, com saúde de qualidade, segurança e educação a disposição de todos; 

Um Ceará evoluído e politicamente desenvolvido, mas dado o cenário atual, é difícil ter muita 
expectativa; 

Com menos violência, mas inclusão social, melhor distribuição de renda e com licenciamento 
ambiental efetivo e não o processo burocrático cheio de escapadas que existe hoje; 
Com indicador de educação da população em alto nível; 

Destruído / Dizimado pela ganância da classe política; 

Um estado desenvolvido, com a educação em altíssimo nível, professores valorizados; a saúde 
para todos(as) e de boa qualidade, respeito aos cidadãos, valorização do ser humano com 
oportunidade de emprego para todos, especialmente para os jovens. As belezas naturais 
valorizadas e realçadas. 
Acredito que continuando com a forma política que aí está, desde sempre, creio que não existirá 
uma mudança pra melhor; 

Em 2050 q é daqui a 32 anos , passaremos obrigatoriamente pelo processo de julgamento das 
Nações pelo próprio Deus, então esses planos mirabolantes e essas imaginações vazias de 
conhecimento bíblico e escatológico, ficam totalmente idiotificados , estão fazendo planos onde 
não chegaremos nem alimentos a 2028 , isso é a bíblia que nos garante, é só estudar as 70 semanas 
de Daniel e Ezequiel 38; 

Depende das políticas públicas realizadas; 

um estado rico baseado no livre mercado; 
Estado com várias condições sociais, políticas, econômicas, que favoreçam ótimas condições aos 
que vivem aqui; 

Uma região mais desenvolvida, no que diz respeito a muitos setores a administração e da 
economia: Na administração o estado cada vez mais investindo em novas tecnologia de gestão, 
onde através dessas ferramentas o estado irá ter um maior controle das informações, gastos, 
entre outros aspectos, contribuindo assim para uma melhor tomada de decisão, atendendo assim 
os mais necessitados. No aspecto económico vejo que tem muito a ser feito, principalmente nas 
regiões mais distantes dos grandes centros como Fortaleza, Juazeiro do norte e Sobral. Um ponto 
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que vejo de extrema necessidade a ser debatido sobre esse assunto, seria dentro de um projeto 
essa problema ser atacado em duas frentes: curto e médio prazo. Curto prazo, trabalhar dentro 
de um ou dois, no máximo, potencial económico de cada cidade, como temos vários exemplos de 
cidades que buscou o desenvolvimento em segmentos que tinham potencial e foram bem 
trabalhados e hoje colhem bons resultados. A médio prazo, pode-se, dependendo qual a região a 
cidade está inserida e analisando vários pontos (características\mercado) criar uma estratégia de 
atrair empresas que tenham identificação com a produção ou comercialização, do potencial 
económico identificado na cidade ou região estudada; 

Vejo o Ceará ainda com a melhor educação do Brasil, partindo desse princípio, teremos baixos 
índices de analfabetos, desigualdade social, uma população que deve cobrar ainda mais dos seus 
políticos e uma região que vai crescer economicamente e que irá ser uma das principais economias 
do país; 

O melhor país do mundo; 
Um estado que posa ser comparado com as grandes potências mundiais; 

O Ceará que todos tenham orgulho de ser cearense; 
Com baixos índices de violência, melhoria dos serviços públicos principalmente na área da saúde, 
maior fomento ao empreendedorismo e maior geração de empregos; 

Um Ceará mais igual com oportunidades para todos; 

Um Ceará de todos; 
Um Estado autossuficiente em energia renováveis, independente da união e com distribuição de 
renda por igual; 

Ceará com mais segurança, honestidade e transparências nas gestões públicas; 
um Ceará mais justo, e com a preservação do ambiente; 

O Estado possa oferecer condições adequadas para emancipação econômica de cada cidadão 
cearense. Diminua a desigualdade social e a sensibilidade política do povo possa aumentar; 

Desenvolvido social e economicamente sem esquecer as raízes. 
Um estado com mais igualdade social e econômica. Empresários e políticos mais valorizados para 
que realmente estejam produzindo o desenvolvimento sustentável e distribuindo melhor a renda. 
Sou empresário e acredito que só seremos respeitados quando todas as instituições ganharem 
credibilidade junto à população. Hoje o político critica o empresário e vice-versa. Nas outras 
instituições não é diferente, Se queremos respeito precisamos nos unir produzir e mostrar à 
população que realmente a valorizamos com atitudes e menos discursos e agressões; 
Um Estado sem violência, sem desemprego, educação onde todos estejam na sala de aula na idade 
certa e com todas as escolas em tempo integral; 

Com equidade em sua distribuição de renda; 

Imagino um Ceará onde todos vão ter voz e vez independente de classe social. Onde você será 
avaliado e medido pelo seu conhecimento; 
Área 3: Capital Humano (força motriz), no Tema Educação (reinvenção e resultados da educação) 
gostaria de sugerir a criação, para um futuro breve que repercutirá passados 30 anos (no Ceará 
que queremos em 2050); a criação da proposta de educação em turismo nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Por meio de uma parceria do Governo do Estado do Ceará com, inicialmente, 
os Governos Municípios das urbes indutoras do turismo cearense seriam providenciada a inserção 
do tema turismo já nos anos iniciais  
do ensino fundamental de modo que nossas crianças começassem a entender, já em tenra idade, 
a importância do fenômeno do turismo (fenômeno humano solidário, de inclusão e de união de 
forças do lugar; dito turístico) como tema de interesse das famílias, das comunidades e dos 
gestores municipais. Na minha tese de doutorado (UNIVALI, BC, SC, Brasil) exponho isto melhor; 

Com mais igualdade; 

Com crianças nas escolas e direitos iguais para todos; 
Um estado rico com igualdade para todos, com potência econômico e educacional e segurança, 
com eficiência e conforto para todos os tipos de transporte, ou até um transporte mais moderno, 
rápido, organizado, eficiente, mais confortável principalmente para aqueles que precisam ir e 
voltar da cidade pro interior com seu direito de ir e vir preservados e protegidos; 
Acrescentando ao atrás exposto, transformação e industrialização dos produtos produzidos na 
região com vista à exportação entre estados e internacional; 

preciso criar disciplina LIBRAS na escolas público estaduais do Ceará; 
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Em 2050 eu imagino o Ceará com uma sua sociedade que estará valorizando suas culturas 
regionais. A sociedade não sofra mais com o problema da seca e consiga crescer com as riquezas 
de cada região; 
imagino um ceara sem violência mais segurança mais escolas e mais oportunidade de trabalho; 

A esperança é que melhore e invista no futuro: "os jovens”; 
Que seja mais sustentável através de energias solares e eólicas. 

O Ceará pode bem mais do que é hoje, os últimos anos tem mostrado isso. O Ceará em 2050 será 
forte e competitivo no cenário nacional; 

Sempre em desenvolvimento; 
sustentável, soberano, que tenha universalização do ensino superior, sistema de saúde mais 
eficiente e segurança para todos; 

com mais renda para a população através do pleno emprego; baixos índices de criminalidade; 
garantia sempre aos serviços de saúde, lazer, educação de qualidade nos padrões dos países 
desenvolvidos; 

Se tivermos governantes honestos com o povo seremos um exemplo para o Brasil e o mundo ???? 
Se os canais de participação popular realmente desenvolverem-se, o Ceará deve estar melhor; 

Mais igualitário e mais desenvolvido; 
O Ceará em 2050 deve privilegiar a educação como centro de seus investimentos, formando 
cidadãos ativos, responsáveis e crítico-reflexivos, capazes de intervir nas problemáticas do Estado 
e apresentar soluções viáveis. Ressalta-se o investimento nas áreas de saúde, com ampliação do 
número de hospitais nas regiões interioranas, bem como oferta de exames com qualidade e 
agilidade à população. Sob o prisma, social destaco a importância dos projetos de apoio a cultura, 
cuja finalidade é salvaguardar os saberes populares e a identidade local. No âmbito da segurança 
cabe o combate às drogas e a criação de mais unidades de polícia, a fim de reduzir os índices de 
assaltos, homicídios, latrocínios, tráfico de drogas, entre outros. Ademais, o projeto político, 
social, econômico e cultural de fortalecimento do estado cearense deve romper os paradigmas 
impostos historicamente, de modo a reduzir privilégios que a máquina pública concede, em razão 
do abuso de poder; desenvolver o olhar às comunidades carentes e desassistidas, uma vez que 
estão à margem da sociedade e podem refugiar-se no mundo do crime; garantir a renovação 
política, pois as velhas estruturas nacionais e seus "grandes acordos" são fruto da permanência 
dos "senhores" no poder; e, por fim, efetivar ações de desenvolvimento econômico sustentável, 
de modo a atenuar os impactos ambientais. Portanto, o "Ceará 2050" é, antes de tudo, um 
processo de construção do caráter cidadão e renovação humana; 
Exemplo a ser seguido por outros estados da união; 

Um lugar mais seguro e com serviços eficientes; 

Um estado que valorize a educação de qualidade, remunere melhor os professores de todos os 
níveis: fundamental, médio e universitário, que ofereça boas condições de trabalho aos 
professores do ponto de vista de recursos para a estrutura física e não cobre aprovação de alunos 
não qualificados. Muitos estão chegando na universidade como "analfabetos funcionais", ou seja, 
têm diploma, mas não sabem interpretar questões de provas, escrever segundo as regras 
gramaticais, entre outras limitações. Os professores do ensino fundamental e médio precisam ter 
autonomia para não passar alunos que não atingiram o nível de aprendizado necessário. Os 
hospitais precisam atender à população carente, espera-se 3 meses por uma consulta ou um 
exame médico. É preciso reduzir os gastos com a administração superior e aumentar com a 
população carente. Menos eventos e gastos com publicidade do governo e mais atendimento ao 
povo cearense; 

Índice de qualidade de vida melhor, sem violência, com área ambiental preservada, e com boa 
renda familiar e formação acadêmica mais acessível. 

Um Ceará pra todos e por todos; 
Um Ceará sem drogas, sem violência, com mais respeito ao próximo e com empregos para todos; 

Um Ceará socio ambientalmente correto, com taxa zero nos itens: desemprego, pobreza, fome, 
analfabetismo. Que o Ceará seja referência internacional positiva na saúde, educação e segurança 
pública; 

Um Estado democrático, justo e sustentável; 
O Ceará de 2050 que eu imagino, é um estado que valorize mais a cultura de nossa região, a 
história de nossos antepassados, a educação de nossas crianças e a saúde de nosso povo; 
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Desejo e imagino um Ceará com políticas públicas eficientes na solução dos maiores problemas 
que enfrentamos na educação, saúde, segurança, reforma agrária e meio ambiente; 
Desenvolvido e com melhores estruturas sustentável; 

Gostaria de ver o meu Ceará diferente de hoje, obviamente, em todos os setores, sobretudo os 
que carecem de mudanças, pois sempre há algo a melhorar. O Ceará de 2050 deveria ser um 
estado protagonista na região Nordeste, no Brasil e também no exterior. Conhecido não só pelas 
suas belezas naturais, mas também ser referência em educação, saúde, segurança pública, 
igualdade social, economia sustentável, enfim, desenvolvido! Isso e dentre outras coisas que 
gostaria de viver em meu Ceará; 

Um Ceará mais socialmente justo e ambientalmente sustentável; 
Paz e saúde de qualidade; 

Imagino que o Ceará vai estar em um nível bem melhor porem quanto a educação nas pequenas 
cidades e no interior das mesmas vão estar pior do que está hoje que já é uma diferença gritante 
que ha entre alunos que estuda na sede do município para os que estudam nas escolas no interior; 

Mais desenvolvido, menos desigual e lindo; 
Com mais oportunidades tanto para os cearenses quanto para as pessoas de outros estados, mais 
inclusão social; 

Do mesmo estado onde se encontra, pois, mudanças só vem com inovação; 

imagino um ceara transparente, com a participação do povo e com crescimento econômico 
avançado cada vez mais. e com políticos corruptos sendo punidos; 
Com um maior investimento no setor industrial e turístico, valorizando os profissionais e ouvindo 
a população. Agindo em conjunto com todos os setores para trazer melhores resultados. Com 
universidades públicas renomadas e conhecidas no Brasil todo; 

Muito desenvolvido em todos os setores: pessoas conscientes, equilibradas financeiramente, 
eticamente, socialmente, solidarias e humanas; alto índice de IDH, alto desenvolvimento em todos 
os setores principalmente no serviço e na tecnologia; 

Se continuarem falando em 2050 sem falar no 2020, 21, 22, etc, continuará do jeito que está ou 
talvez pior, como uma vez que estamos vendo o exaurimento da capacidade do Estado em função 
da má gestão pública e na priorização do tamanho do estado ineficiente e negligente; 

Um dos estados mais desenvolvidos do Brasil; 
Igualdade, respeito e transparência; 

Referência; 
O Ceará estará com uma educação de qualidade e com cearenses mais informados sobre e como 
cresce economicamente individual e integrando os demais da sua volta não só o estado com a 
capacidade de empregabilidade, mas todos igualmente a sua volta, basta ter ideias inovadoras 
que sejam rentáveis, as pessoas sendo agentes decisivos no seu sustento e nós demais também; 
Carga tributária reduzida, melhoria de condições para indústria da região; 

Um Estado com uma Educação Superior, Média e Fundamental Pública de alta qualidade, saúde 
pública de excelência, inovador, menos desigual e uma economia dinâmica e investimentos 
públicos em áreas estratégicas, ambiental e socialmente justo. Punição para os corruptos 
(públicos e privados), ou seja, um Estado jurisprudencial; 

Imagino um estado com desenvolvimento, onde tenhamos passado de uma taxa da população 
com nível superior de 7% para mais de 20%. Um estado transparente e com participação; 
Com cortes orçamentários nos moldes do governo federal atual; 

A mesma roubalheira que está hoje como todo o Brasil onde o poder público só quer se locupletar 
sem pensar nem fazer nada para a melhoria da população; 
Imagino um estado cortado por ferrovias intermunicipais e interestaduais sendo abastecidos por 
biodiesel produzidos aqui no estado, tendo mais de 50% da frota de veículos particulares movidos 
a biogás e indústrias exportadoras de bens manufaturados como produtos derivados de aço, além 
de fármacos e biocombustíveis; 
Uma cidade governada por criminosos; 

Com um desenvolvimento na saúde e educação e segurança com muitos empregos para a 
população; 

Mais limpo e ético; 
Um Estado de oportunidades de emprego, desenvolvimento econômico, educação e saúde 
pública de qualidade, garantia dos direitos das pessoas com deficiência e diminuição da 
criminalidade e injustiças e desigualdades sociais; 



 

75 

 

Um Ceará sem saúde, um Ceará com pouco policiamento e pouca segurança pra nós moradores 
do Ceará, um Ceará sem investimento no estudo público, um Ceará com roubo de política; 
Um Ceará próspero com igualdade de oportunidades e sustentabilidade; 

Seguro e sem desigualdade social; 
Melhor do que hoje; 

Desejo e imagino um Ceará independente em todos os setores. 

Pacifico e prospero; 
Desejo ver um Ceará que invista mais na agricultura familiar, em educação superior e técnica e 
estradas de qualidade, estas que influenciam em toda questão econômica e social, além de 
saneamento básico em todas as cidades; 

Que todos os órgãos governamentais sejam mais participativos e integrados à população e da 
mesma forma a população tenha uma participação efetiva e contribua para engrandecimento do 
nosso querido estado; 

Em grande desenvolvimento na saúde, educação e segurança pública; 
Imagino um Ceará com menos violência e mais para os jovens, uma vez estes estão morrendo hoje 
de maneira banal por envolvimento com o mundo do crime, esse que os acolhe sem querer saber 
do seu, classe, cor ... A sociedade em precisa ver esses jovens com esse olhar indistinto, com um 
potencial para criar e essa lacuna q o governo não preenche acaba sendo ocupada pelo crime. 
Espero investimento nas escolas, nos equipamentos públicos de cultura, do mais simples como 
uma praça de município que é visitada porque só tem ela na cidade como um centro cultural q 
possa vir a ter. Deve-se ver q as cidades tem de potencial e montar estratégico para ela e suas 
múltiplas realidades culturais; 
Com menor desigualdade social possível e com educação igualitária a todos; 

Pelo andar da carruagem, será um lugar sem cultura, sem tradições e patrimônios. Um lugar sem 
memória; 

Um estado onde seus habitantes são conscientes do potencial da região, de seus recursos 
renováveis, de sua localização geográfica privilegiada e apoiem o desenvolvimento sustentável. 
Um Ceará que entende o valor da cidadania, do seu voto, da educação que é dada aos seus filhos; 
Um Estado reconhecido por sua economia forte e que garante qualidade de vida a sua população; 

Imagino um estado com proeminência regional e nacional, sendo referência em diversas áreas, 
como educação, segurança hídrica e modernidade econômica. Imagino também um estado que 
tenha o termo "PLANEJAMENTO" como um mantra e que ele esteja presente em todas as áreas 
do setor público, aquele que precisa funcionar com eficiência, qualidade, modernidade e método 
para servir de exemplo primeiro (conjuntamente com aqueles que o compõem, como os 
governantes, servidores e etc.) para toda a população. Desejo também ver o Ceará com objetivos 
e ações claras ligadas à modernização das cidades em conjunto com medidas ambientalmente 
sustentáveis e sempre visando a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos através da 
melhoria dos serviços de transporte público de massa (metrô, ônibus, trem e etc.), bem como 
melhoria da infraestrutura em geral (como tuneis e viadutos), metodologias de tratamento de 
resíduos sólidos de relevância (reciclagem, coleta seletiva, aproveitamento de resíduos). Por fim, 
desejo ver um Ceará que seja exemplo para a convivência com a seca, através do funcionamento 
de projetos e metodologias de combate à seca, como açudes (e sua gestão hídrica), canais, usinas 
de dessalinização, reuso de água e eficiência na distribuição de água (redução das perdas de água); 

O melhor estado para se viver no País; 
Um lugar que possa ser escolhido e reconhecido como o melhor para se viver, com qualidade de 
vida. 

Um estado com destaque nacional e mundial no ramo das tecnologias da informação e 
desenvolvimento sustentável com foco nos jovens e no bem-estar da população cearense; 

Um Ceará bom e seguro para todos; 
Se o cenário atual tiver continuidade, imagino que a desigualdade econômica irá se agravar, bem 
como os impactos sobre o ambiente. Porém, se houver mudança de postura da sociedade imagino 
que possamos melhorar a qualidade de vida e ambiental; 

Produtivo, sem desigualdade social e limpo sem agredir a natureza; 

Um Estado sustentável com maior capacidade de investimentos com ferramentas transparentes 
de Prestação de contas e governanças regionais compartilharas com capital humano valorizado e 
Prestação de serviços boas; 
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Ceará onde a economia seja uma fonte de qualificação e que os jovens tenham voz e vez no 
mercado de trabalho e na educação; 
Desenvolvido e economicamente instável; 

Imagino de uma forma em possa ter empregos para pessoas sem experiências de trabalho, com 
programas de estudo para jovens que moram em locais de difícil acesso, melhor saúde para 
população; 

Caso não existam políticas ambientais concretas com a expansão de unidades de conservação, 
como a redução da Cota Altimétrica da Serra de Baturité, a situação será de anomia, pois os 
recursos hídricos se tornaram mais escassos e não haverá mais mata atlântica na Serra de Baturité. 
Palmácea clama por ajuda do Governo Estadual; 
Um estado onde não exista mais tanta falta de produtos necessários para vida; 

Imagino um Ceará mais honesto!! Começando pelos cidadãos até chegar nos políticos!!; 

Mais transparente! 
Com justiça, segurança e igualdade social; 

Se continuar como está hoje, sem intervenções educativas, teremos um estado com muita 
violência e pouco desenvolvimento. Degradação humana e ambiental avançadas; 
Um lugar melhor para viver; 

Um estado onde possa haver igualdade religiosa, étnica, social... Igualdade total. Um estado com 
oportunidade de emprego para todos, capacitação para o trabalho e qualidade de vida. Um estado 
em que o sistema de educação seja mais eficiente com mais universidades escolas técnicas, 
municipais, estaduais, federais... Um Ceará com sua verdadeira cultura impressa no ser de cada 
cidadão. Um Ceará de todos e para todos; 

Tendo no mínimo 10% de pessoas usando a bicicleta como modal de transporte; 
Com mais oportunidades em todas as áreas que proporcionem um desenvolvimento transparente 
e que consigam ser acessíveis à população. Eficiência na comunicação; 
Um estado mais competitivo economicamente e socialmente. 

Um dos estados mais bem preparados para crises econômicas, "independente" do governo federal 
na parte financeira. O melhor na educação do país e isso já é uma realidade, com alunos saindo 
do ensino médio com um diploma de técnico. espero que em 2050 encontremos um Ceará não só 
bem equipado mas também bem treinado e bem preparado na área da segurança pública inclusive 
em cidades com menos de 30 mil habitantes. e na área da saúde vejo um bom futuro com esses 
novos investimentos e parcerias internacionais. 

Forte e competitivo; 
Um estado com mais oportunidades calcadas na melhoria contínua da educação, promovendo o 
desenvolvimento humano, combatendo a violência e a pobreza; 

Com foco em uma indústria autossuficiente, com aprimoramentos em clusters, promoção do 
cooperativismo e associativismo e com uma cadeia de produtos inovadores, com foco no cliente. 
Indústrias que seus proprietários não dependam de isenções ou financiamentos para manter os 
negócios funcionando. que os empresários tenham fôlego e disposição de investir seu capital e de 
preferência, o capital regional; 

Maior valorização dos professores, escolas com estruturas iguais; 

Com o desenvolvimento socioeconômico efetivamente descentralizado pelos municípios do 
interior, a ponto de a geração de emprego e renda serem os grandes causadores da promoção 
humana, protegida da violência e da degradação das riquezas naturais; 
Fortalecido economicamente; 

Um lugar onde possamos construir um ambiente saudável diante a rica diversidade do espaço 
cearense que nos habilita a sermos um grande estado, diante as potencialidades que não são 
devidamente aproveitadas; 

Com menos desigualdade social e com mais geração de oportunidades, principalmente para as 
pessoas que mais precisam. Há nítida evolução em diversos setores, que precisam permanecer, 
independente da ideologia de Governo que assume o poder; 
Um Ceará com menos desigualdade social e em contrapartida, com menos violência. Um estado 
com mais bibliotecas e bibliotecários para administrar o conhecimento a ser disponibilizado. Mais 
escolas de tempo integral e com ensino humanizado e que agregue valor a vida dos estudantes. 
Professores respeitados, valorizados e com melhores condições de trabalho e de vida. Soluções 
alternativas para a seca, como dessalinização da água do mar e construção de cisternas coletoras. 
Mais escolas técnicas e programas de valorização da agricultura familiar. Criação de cooperativas 
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para valorizar o trabalho dos pequenos agricultores, sem atravessadores. Treinamento para as 
polícias civil e militar, bem como valorização dos profissionais de segurança, afim de evitar mortes 
e perdas de profissionais para o mundo do crime, em função da corrupção nas corporações e por 
fim, mais concurso público para retirar os professores das "salas de multimeios", que na verdade 
são bibliotecas e devem ser ocupadas por bibliotecários (seus gestores naturais) e programas de 
reintegração dos professores afastados ao ensino; 

Um Estado livre, inovador, criativo e cheio de energias, tanto energias humanas como fontes de 
energias saudáveis; 
Não muito diferente de hoje visto que as políticas públicas do estado que visam a minimização 
das diferenças sociais e geográficas estão longes de ser equânimes. 

Imagino, um Ceará de forma igualitária para todos, principalmente saúde, educação e lazer, um 
estado onde se tenha transparência para seus cidadãos de gastos públicos, que tenha um melhor 
atendimento em diversas áreas de saúde pública, que tenha um desenvolvimento sustentável, 
com energias renováveis, pois o CE tem uma grande área de praias o que seria o ideal para 
aumentar o fornecimento de energia eólica, se tornando um estado capaz o suficiente de sua 
própria energia, diminuindo os gastos com a produção de energia de outras formas e de 
terceirização, tendo a vantagem para o que seria investida em energia de terceiros seria investidos 
em outros setores, também o desenvolvimento de projetos culturais, no qual enriqueceria o 
estado, pois a cultura de outras cidades menos conhecidas seriam divulgadas e atrairia um 
público-alvo; 
há mais esperança hoje do que clareza de como será; 

Um Ceará em que todos tenham direitos iguais tanto na saúde como na educação!; 
Minha expectativa é que melhore em todos os aspectos em especial no capital como fora 
mencionado; 

Um ceara melhor proporcionalmente distribuído economicamente, desconcentrando as 
indústrias e investimentos para as regiões mais pobres, desenvolvendo um crescimento igualitário 
como um todo; 

Estado desenvolvido economicamente e socialmente, com prestação de serviços de qualidade a 
população cearense e contribuindo com desenvolvimento da nação; 

Um Ceará bem melhor do que os dias de hoje; 
Com a população mais consciente do que quer de melhor para o país e o estado; 

As mudanças importantes parecem demorar mais do que o esperado. Em 2050 espero um Ceará 
como referência nacional para a economia e pouco desemprego; 
Razoavelmente equilibrado com essas questão acima; 

Desertificado; 

O Ceará em 2050 somente será sustentável se as políticas públicas e as ações da sociedade civil 
forem economicamente viáveis, ambientalmente corretas e socialmente aceitas; 
Com estes planejamentos com a participação popular creio que teremos um estado em que as 
políticas públicas funcionem, qualidade de vida a todos, extinção da desigualdade social, saúde e 
educação para todos, extinção da corrupção, estado sem violência e o fim das interferências 
políticas nos serviços públicos, alimentação extensiva a todos com qualidade; 

O melhor possível; 

Se o próximo governo continuar. o mesmo serviço que esse está fazendo vai melhorar em muito 
a nossa situação; 
Com mais respeito pelas pessoas; 

Um Ceará onde o nível de violência fique cada vez mais negativo, para que a população cearense 
possa andar pelas ruas com a certeza de que irá voltar para casa bem. Um Ceará mais desenvolvido 
economicamente, com mais empregados para os jovens e adultos, tal como oportunidades de 
qualificação profissional, para assim contribuir para o desenvolvimento do mesmo. 

Gostaria que o Ceará fosse um estado líder em algum segmento no Brasil. Temos condições de 
sermos líderes na geração de energia solar e eólica. Além disso, temos que aproveitar o potencial 
das nossas mentes brilhantes e promover a melhoria do nosso estado. Por que não ser o estado 
que mais investe em desenvolvimento de pesquisas científicas? Eu sou pesquisador e gostaria 
muito de poder contar com uma instituição cearense de apoio a pesquisa que realmente investisse 
em pesquisa de impacto social para o estado. Vamos olhar mais para o povo, mais para o interior 
do estado (tão esquecido historicamente), vamos cuidar da nossa terra. Somos um povo guerreiro 
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que mesmo com tantas adversidades consegui ser forte e levar a vida, principalmente nós do 
interior do estado; 
Um estado que valorize e priorize a educação, consequentemente, trará retorno para si; 

Lastimável. Se continuarmos com esse modelo econômico que trata o ser humano como capital e 
a natureza apenas como recurso, tendemos ao caos... Necessitamos de repensar as necessidades, 
as concepções de progresso, o modelo econômico e a "governança". Acabar com a desigualdade 
de forma sustentável é repensar e mudar radicalmente nosso modo de vida atual, destruindo o 
atual pode hegemônico, democratizando e deixando na mão dos trabalhadores o poder decisório 
de seu próprio futuro; 

Como um estado forte, com mais oportunidades de emprego, de qualificação profissional e 
consequentemente com pessoas mais cidadãs e conscientes do papel de transformação que 
também é dever de cada um; 

Em pleno desenvolvimento com a aplicação de reforma tributária mais justa e adequada à nossa 
população, para a economia flua e diminuam as desigualdades que tanto afligem ao nosso povo e 
retiram a oportunidade de crescimento do nosso Estado, nossa Região Nordeste e ao Nosso País; 
Um Ceará com um serviço público de qualidade, onde os servidores públicos sejam capacitados 
para atuar naquele determinado local transmitindo um profissionalismo com eficiência e eficácia 
para todo o estado; 

Um estado que investirá bastante em educação e qualificação profissional, a fim de proporcionar 
melhores oportunidades a todos os cidadãos, dando o suporte necessário; Além de estar à frente 
na valorização da saúde e do bem-estar; 

Igualdade para todas as classes sociais; 
Bem melhor, se for dada educação de qualidade para todos; 

Pacifico e com renda adequada a todos; 

Digno e libertário; 
Com oportunidades de crescimento para todos; 

Sonho com um Ceará repleto de investimento em educação, esporte, cultura. O que nos trará 
todo o resto que precisamos. O uso da capacidade humana para soluções criativas e sustentáveis 
para os desafios do presente e do futuro; 

Imagino um Ceará que fez grandes avanços, que virou exemplo para o Nordeste e para o país. Um 
estado que ainda luta contra a seca, mas que aprendeu a conviver com ela, que valorizou o 
sertanejo, a caatinga, que mudou a realidade de muitos cearenses através da educação. Imagino 
um Ceará que ainda enfrenta problemas com a violência, mas que não é mais tão assustadora 
como hoje, um Ceará que cuidou da infância e colhe os frutos deles terem se tornado cidadãos de 
bem. Imagino um Ceará com cearenses de autoestima elevada, orgulhosos de suas conquistas e 
mais unidos em prol de um futuro coletivo mais junto para todos. Um Ceará que ainda enfrenta 
desafios, mas que consegue enxergá-los com clareza e engaja todos os setores para alcançar o 
objetivo final; 

Um estado tão bem localizado mais ainda muito defasado onde as alternativas de transporte é 
apenas as rodovias tendo pouco desenvolvimento do metrô e que já era para estar bem difundido; 
Um estado voltado mais para o social e melhorias na saúde; 

Evoluído, com reconhecimento nacional e internacional, com saúde digna e segurança, com maior 
controle ambiental e ofertas de energias renováveis...; 

Em fase de aproveitamento dos recursos naturais e fortalecimento do controle do estado nas 
ações públicas. 
Um estado com muitos avanços nos setores básicos que venham desenvolver a melhoria do bem-
estar dos cidadãos, enquanto pessoas de direitos. Além de ter uma ampliação educacional dos 
próprios cidadãos que agirão pensando nas próximas gerações; 
Devidos aos altos impostos ter qualidade nos serviços a população: Segurança, Saúde, Educação, 
Empregos e áreas de lazer para todos; 

1) Um Ceará com todos os cidadãos alfabetizados e com condições intelectuais para vencer a sua 
condição social baixa. 2) Educação básica de melhor qualidade, sendo referência no só Brasil, mas 
para o mundo. 3) Um Ceará com uma indústria mais forte, sabendo aproveitar suas 
potencialidades. 4) Um Ceará com mais emprego, será um Ceará mais rico, mais seguro e com 
melhor qualidade de vida para os Cearenses e os demais visitantes; 

Maracanaú; 
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Um estado com a economia forte, sem as desigualdades sociais que vemos hoje e com uma 
segurança, saúde e educação de qualidade; 
Imagino um estado integrado, com todas as cidades conectadas com meios baratos de transporte 
de cargas (trens de altíssima velocidade) e aeroportos regionais com voos baixo-custo. Com polos 
econômicos regionais desenvolvidos e sustentáveis. Energia 100% oriunda de fontes renováveis 
com predominância da solar. Com o reflorestamento da mata nativa e aquíferos artificias 
subterrâneos, pois a açudagem tem espelhos d'água que permitem a grande perda de água. 
Agricultura familiar com acesso às tecnologias de ponta e a diversificação das indústrias de fina 
tecnologia no estado por meio das parcerias universidades-empresas. O estado cada vez menos 
dependente das políticas nacionais e focado no desenvolvimento e integração no próprio estado.; 
Instituições estratégicas de desenvolvimento saindo da política do faz-de-conta. Hoje o 
empreendedor paga altíssimas taxas por serviços de péssima qualidade. Toda semana há mudança 
dos servidores, fazendo com que tudo atrase mais até o novo servidor passe a ter conhecimento 
e experiência na atividade, isso quando há substituição, pois, na maioria das vezes simplesmente 
"não há previsão de novo concurso". SEMACE, Jucec, Corpo de Bombeiros, ARCE, SRH deverão ter 
atendimento integrado, corpo funcional fixo e adequado às necessidades da sociedade, estrutura 
robusta e tecnologia de ponta. Todas são instituições que prestam serviços mediante o 
pagamento de taxas, mas não usam as taxas para fornecer serviços de qualidade, pois 
aparentemente existe um política de usar essas taxas para outras atividades alheias aos serviços 
dessas instituições. Para o empreendedor as taxas poderiam até triplicar, desde que houvesse 
segurança jurídica e previsibilidade de resposta para o negócio em curto tempo. Pior que o valor 
da taxa é não saber quando obterá uma resposta da instituição somando ainda à precariedade da 
estrutura de pessoal e de equipamentos, colocando em risco de tudo ser perdido ao obter uma 
licença/autorização mal analisada e o MP-Judiciário pararem o empreendimento; 

Ceará mais livre de violência e burocracia; 

Um Estado menos burocrático e mais justo na distribuição de renda e oportunidades de inserção 
profissional. Que valorize o mérito e o compromisso; 
Imagino o Ceará utilizando suas potencialidades pra crescer de forma sustentável. 

Desenvolvido, inserido na competitividade internacional, com todas as pessoas gozando do 
máximo de qualidade de vida, segurança, cultura, educação, lazer e vendo respeitados seus 
direitos humanos; 

Com mais participação do cidadão, da tecnologia e com menos desigualdade social; 
Bem, evoluído em novos negócios com empresas internacionais, é um estado mais sustentável; 

Um estado menos violento, com mais acessibilidade para pessoas de baixa renda. Mais rigor nas 
leis e que seja uma população bem mais educada e menos ignorante; 

Que tenhamos um estado mais equilibrado economicamente, com mais igualdade de 
oportunidades, transparência nas ações públicas, devidamente apoiadas em planejamento; 
Um Ceará com desenvolvimento, mais empregos, oportunidades. Educação de qualidade pra 
todos e saúde o que mais necessitamos; 

Entre as 3 principais potências econômicas do Brasil; 
Livre de tanta violência; 

Um Ceará com menos disparidades regionais, com oportunidades e com redução da violência; 

Com desenvolvimento de polos de lazer, espaço verde, arborizado; 
Educação 100%; 

Evoluída; 
Pobreza e miséria; 

Em lugar melhor pra se viver, pois pretendo voltar para minha terra natal usando me aposentar; 

Reconhecimento de profissões como programador, qualidade de vida, governo mais participativo 
e melhoras na educação e segurança pública principalmente; 
Oportunidades e reconhecimento aqui no estado. Qualidade de vida e de segurança; 

Mais seguro, menos violento e com mais facilidades;  
Justo e inclusivo; 

Esperança; 

Um Ceará com uma sociedade civil muito mais atuante, criativa e solidária, fortalecendo com o 
Estado e outros setores políticas públicas que realmente contribuam para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental de sua população; 
Com segurança pública e as pessoas vivenciando as cidades de maneira saudável e sustentável; 
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Com menos desigualdade social, com políticas públicas que foquem na QUALIDADE da educação, 
saneamento básico, saúde pública 
O Ceará tem tudo para se tornar um estado justo, democrático e sustentável, mas para isso é 
preciso que a primeira pergunta seja invertida em prioridade. É preciso que nossa direção de 
prosperidade tenha como objetivos centrais a redução das desigualdades sociais e o 
fortalecimento dos sistemas ambientais que dispomos para então pensarmos se e em que 
dimensões precisamos desenvolver e estimular crescimento econômico. A formulação, como está 
colocada, incorpora uma fragilidade fundamental ao sentido de progresso fixado no plano, porque 
não há sentido finalístico no desenvolvimento. Sempre que nos desenvolvemos, o fazemos para 
alcançar algo. É preciso, então, que tenhamos clareza de qual seria esse algo. E o momento 
histórico tanto sugere quanto abre a janela política para que finalmente coloquemos a saúde das 
sociedades e dos sistemas vivos que as suportam como prioridades. O setor privado reposicionado 
e o Estado dependente de sua arrecadação certamente encontrarão criativamente os meios de 
reprodução e prosperidade coletiva como aliados no alcance destes objetivos; 

Se fosse pra imaginar não necessariamente é necessário estar pautados na realidade, no lugar de 
imaginar eu desejo que em 2050 o Ceará seja um estado com menos desigualdades regionais, que 
os potenciais produtivos tenham sido adequadamente adaptados às realidades locais, que a 
população possa ter acesso a educação e saúde com mais qualidade e novas oportunidades surjam 
para todos, que o campo tenha sido valorizado por meio de políticas públicas adequadamente 
pensadas e estruturadas para serem permanentes e não apenas ajustes temporários eleitoreiros. 
Que os dirigentes tenham como objetivo o bem comum e não apenas seus próprios bens e que o 
olhar coletivo seja uma constante a todos; 

Ter maior integração a economia internacional, maior facilidade para abrir uma empresa; 
O Estado mais competitivo, referência na educação e em ciência e tecnologia e com segurança 
hídrica; 
Quero imaginar um estado com uma população mais consciente de que a nossa realidade não 
depende somente de nosso esforço isolado. Que se não agirmos cooperadamente com esforços 
globais, não poderemos resolver o problema da seca, do aquecimento global, de uma economia 
sustentável globalmente integrada e que respeita os ecossistemas de forma indissociável 
planetariamente; 
Sinceramente imagino o Ceará sem nenhuma pessoa desempregada. Enquanto houver 
desemprego acontecerá inúmeros problemas no estado. A garantia de emprego com capacitação 
gratuita pro cidadão é fundamental pra melhoria dos outros setores. É preciso diminuir a diferença 
salarial entre empregos também. Realizar obras com responsabilidade e melhorar o transporte 
urbano tornando-o gratuito; 

Com menos desigualdade social; 

Um lugar menos pior do que é hoje, com menos violência, pelo menos; 
Esperança e muita vontade de mudança; 

Senão um estado referência em desenvolvimento humano, emprego e qualidade de vida, um 
estado disputado. 
Mais justo e com renda melhor distribuída; 

Imagino um Ceará onde a população participe de forma mais altívagas na construção das políticas 
públicas que lhe afetam; 

SE implementado o plano, com continuidade, inclusão e participação será ótimo local para viver; 
Um estado menos desigual, com oportunidades para todos; 

Um Ceará mais justo, com políticas públicas voltadas para os menos favorecidos; 
Com nossos direitos garantidos e efetivados; 

Mais inclusivo, mais pacífico e menos desigual; 

Resolvidos os problemas de segurança. Serviços de saúde de qualidade universalizado superior. 
autoestima elevada da população; 
Uma sociedade onde todos participe de sua formação, onde as pessoas saibam o valor da 
liberdade; 

Um Ceará mais justo, com políticas públicas voltadas para os menos favorecidos; 

Espero tudo diferente; 
Desejo que seja mais evoluído em todas as áreas e que os frutos dessa evolução sejam alcançados 
por todos de forma justa e efetiva; 
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Includente, com políticas públicas direcionadas para o processo de desenvolvimento econômico, 
social e ambiental. Com ética, transparência e resultados concretos na melhoria de vida do povo 
cearense. Fortalecer todas as instituições que promovem a inovação, a pesquisa e o 
desenvolvimento regional. E que os programas e projetos semelhantes ao 2050 sejam, através de 
projeto de lei, fortalecidos e ampliados como iniciativas de estado e não de governos, para que a 
continuidade aconteça; 

Referência no desenvolvimento econômico e social por meio da ciência e tecnologia, devido o 
fortalecimento da indústria e de novos negócios por programas de empreendedorismo; 
Um dos estados com maior destaque econômico e tecnológico do Brasil, porém sem ter 
conseguido superar as desigualdades socioeconômicas como planejado em 2018; 

Um Ceará que de aos seus filhos o valor que casa um tem; 
Ceará com menos desigualdades de classes; 

Melhor que o Ceará atual; 

Um estado menos desigual, com oportunidades para todos; 
Um Ceará com muito emprego, transparência e políticos sérios; 

Menos corrupção; 
Um Estado que investe no social e ambiental, minimizando cada vez mais a desigualdade social, 
investindo o acesso de jovens carentes na educação, cultura e esporte! Um Estado ótimo com 
segurança hídrica, água sustentável e de qualidade. Um Estado que investe em parcerias 
internacionais, visando ganho de competitividade global. E não menos importante, um Estado que 
garanta a segurança pública da população; 
Espero que em 2050 tenhamos uma sociedade com mais educação, menos preconceito. 

Igualdade para todos; 
Um Ceará mais justo, com políticas públicas voltadas para os menos favorecidos; 

Mais igual para a sociedade em termos geral; 

Um Estado com mestrados em todas as universidades públicas, incluindo na área de formação de 
professores (Mestrados em Educação). Descentralização e ampliação dos eixos político, 
econômico e social. Interiorização do capital nas cidades de porte médio. Um Estado preocupado 
com a Educação de qualidade. Uma sociedade consciente e que sabe cobrar e fiscalizar 
investimentos do poder público; 

Um Estado que articula e planeja suas políticas de forma interinstitucional; 
Referência mundial em gestão participativa com foco no meio ambiente, saúde e na área social; 

Um estado mais democrático e aberto aos cidadãos. Grandes oportunidades serão abertas e as 
políticas públicas serão mais voltadas à população; 
Sem corrupção; 

Um Ceará mais equilibrado nas questões sociais, política e ambientais; 

Um Estado que articula e planeja suas políticas de forma interinstitucional; 
Um estado cheio de oportunidades em todos os aspectos onde abraçara todas as suas classes sem 
mais exclusão; 

Espero que o Ceará estava inclusivo com Reforma Agrária e distribuição de renda e conhecimento; 
Estável e desenvolvido; 

Um Ceará com menos violência; 

Um cenário de desenvolvimento socioeconômico estável, com participação ativa da população; 
Mais respeito para com o idoso; 

Menos injusto socialmente; 
Avanços no tripé educação, saúde e segurança; 

Igualitário e participativo para todos; 

Transparente, desenvolvido, sustentável; 
Sustentável, renda elevada e equitativo; 

Estado protocolo para os avanços econômico e social; 
Mais justo e menos desigual; 

Plano que deve ser implantado e seguido por todos os cidadãos; 

Muito melhor; 
Referência em gestão compartilhada; 

Muita paz e tranquilidade e justiça; 
Oportunidades de trabalho;  

Uma terra de oportunidades e um ótimo local para morar; 
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Um Ceará com menos desigualdade social; 

Com plena execução de políticas públicas. 

Eu imagino um mundo bem melhor e sustentável; 
Imagino um Ceará que consiga integrar crescimento econômico e sustentabilidade agregando 
também, em igual nível de importância, as questões sociais; 

Livre; 

Seguro; 
Sem corrupção; 

Um Ceará com mais transparência e assistência social; 
Um estado justo, democrático e pacífico; 

Um estado mais democrático e aberto aos cidadãos. Grandes oportunidades serão abertas e as 
políticas públicas serão mais voltadas à população; 

Desenvolvido mais do que muitos estados da União; 
Mais justo, desigual e com respeito as pessoas e ao Meio Ambiente; 

Um Ceará cheio de oportunidades e igualdades; 
Um Ceará com menos desigualdade social; 

Mais respeito para com o idoso; 
Imagino um Ceará com mais oportunidades aos indivíduos, por meio da inclusão social, integração 
das diferentes regiões, etc. Além disso, imagino e torço para que a participação das universidades 
para com o que é desenvolvido pelo Governo seja mais ativa, inclusa e presente; 
Mais respeito para com o idoso; 

Uma gestão que vise o coletivo, não apenas determinados setores por interesse político; 
Mais seguro; 

Um estado menos desigual; 

Um Ceará mais próspero, mais humano é digno do seu povo; 
Ambiente de oportunidades com uma excelência em serviços públicos e governança; 

Desenvolver a desigualdade social e demais áreas; 
Economia melhorada; 

Evoluiremos se conseguirmos reduzir o FOSSO da desigualdade econômica e social e investirmos 
em educação e produtividade do trabalho; 

Fomentando empregos para o clima, criando estratégias para assegurar o homem do semiárido 
no interior com políticas públicas de fomento a agroecologia, agroflorestais, reflorestamento de 
bacias hidrográficas, impulsionar o cooperativismo comunitário, ter maior preocupação com os 
recursos naturais, incentivar a inovação de empreendimentos ecologicamente sustentáveis. Leis 
estaduais que assegure a coleta seletiva, compostagem residencial, limites a comercialização e 
domesticação de animais para diminuir impactos ambientais como a Holanda e Alemanha 
fizeram...etc...etc...etc...; 

Promissor; 
Um estado menos desigual e com política honesta; 

Como referência nacional em governança e oportunidade de crescimento econômico. 
Mais seguro; 

Com Equidade Social; 

Um estado desenvolvido com pouca desigualdade social e eficiente nas políticas públicas com 
qualidade; 
Todos tem acesso a educação, principalmente a educação financeira pessoal, e consciência de ter 
um Estado limpo e organizado; 

Uma saúde, segurança pública e demais áreas bem mais evoluídas; 

Um estado que passou por uma revolução na educação que passou a ser atrativa para os jovens e 
os capacitou para o raciocínio e para enfrentar os desafios de sua época. Um estado em que o 
poder econômico tenha menos influência nas decisões sobre políticas públicas. Uma sociedade 
consciente e participativa; 
Em resposta da pergunta 3 a 17, primeiramente tem de se trabalhar o item educação do ser 
humano. Nos itens: politica, justiça social, justiça econômica, justiça ambiental, justiça jurídica. 
Onde o principal item é o político, onde tenhamos uma Carta Magna com princípios, normas e 
regras condizentes com o ser humano; 
Implementar projetos voltados a formação educacional e profissional jovens e adultos que 
tenham como objetivos: i) diversificar e desenvolver habilidades e competências para vida e para 
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o mercado, considerando as especificidades da região; ii) desenvolver a inovação tecnológica, em 
produtos e serviços, que busque tonar as empresas mais competitivas e sustentável econômica e 
ambientalmente; iii) tornar viável a utilização de ações locais, em bairros por exemplo, que visa 
oportunizar o aproveitamento da capacidade dos jovens; iv) ampliar escolas de tempo integral; v) 
criar um ambiente propício para discussões locais que visem disseminar ideias para melhoria das 
regiões, seja bairros e munícipios; 

Que possamos ter em 2050 um Ceará que pensa mais no Bem-Estar Social, gerando assim uma 
melhor distribuição de renda entre os municípios, proporcionando assim um melhor 
desenvolvimento, no que tange a fatores não somente econômicos, mas também os fatores 
sociais, educação de qualidade e saúde, de maneira a proporciona uma maior igualdade entre a 
população; 
Um Estado que promova políticas públicas de qualidade principalmente na área de Educação, com 
ensino básico que se aproxime do ofertado pelas instituições privadas de ensino, com o uso de 
tecnologias e ensino adaptativo, fomento ao mercado de trabalho, acredito que o combate a 
violência deve começar pela educação e demais políticas preventivas que dão perspectivas para 
as pessoas e são elementos transformadores da realidade social. Deve haver mais transparência 
nos atos administrativos, com sistemas unificados de ouvidoria e acesso a informação para que os 
cidadãos possam exercer o controle dos atos dos governantes, deve haver um sistema de 
governança nos órgãos. Outro ponto importante é descentralização das ações urbanísticas, a 
periferia deve ser beneficiada tanto quanto a zona turística, ampliação dos programas 
habitacionais, políticas de transferência de renda que estimulem a educação (como o Avance) e 
não a natalidade (como o bolsa família); 

Um estado menos desigual, com oportunidades para todos; 
Sem violência e desigualdades sociais; 

Pelo menos com uma segurança pública mais eficaz; 

Melhor condições. 
Mais segurança; 

Uma terra construída por muitas mãos que atenda a necessidade de todos com equidade; 
Igualitário; 

Se o programa de estágio certo teremos um estado melhor; 

Melhores oportunidades para nossos jovens; 
Socialmente includente; 

Eu imagino um Ceará melhor do que estar hoje; 
Menos desigual e com serviços melhores a sociedade, gestão e orçamento voltados à resultados 
visando um cíclico processo de avaliação da atuação do Estado; 

Com maior igualdade nos aspectos socioeconômicos; 

Espero que mais desenvolvido, com valorização do ser humano e com mais igualdade; 
Eu imagino um Ceará melhor do que estar hoje; 

Mais eficiente; 
Mais oportunidades; 

Com mais empregos; 

Um Estados referência na gestão de projetos, educação, infraestrutura e energias renováveis; 
Ceará menor desigualdade e maior capital humano e competitividade econômica, social e 
sustentabilidade ambiental; 

Creio que em melhor condição econômica e social; 
Espero que sua economia esteja desenvolvida o bastante para que o problema da seca seja 
sanado; 

Mais evoluído e igualitário para todos; 

Um Ceará com maiores resultados vindos de investimento em tecnologia e inovação; 
Melhor e menos desigual; 

Um Ceará com maiores resultados vindos de investimento em tecnologia e inovação; 
Bem mais evoluído, no entanto, ainda aquém do padrão mundial de desenvolvimento. 

Um estado menos desigual; 

Mais justo e menos desigual; 
Ceará desenvolvido de modo sustentável e ético; 

Espero que mais desenvolvido, com valorização do ser humano e com mais igualdade; 
Ceará com menos desigualdade de classes; 
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Mais participativo, inovador e igualitário; 

Com muita segurança; 

Um Estados socialmente justo e economicamente forte; 
Eu imagino inovação com trabalho muito mais moderno; 

Imagino um estado menos desigual, que tenha aprendido a potencializar as suas capacidades e 
oportunidades para favorecer seu desenvolvimento econômico e social; 

Um estado com grande potencial de relação humano, econômica e ambiental; 
Com avanço em todos os segmentos; 

Renovado por uma geração fora da caixa; 
Um Estado que articula e planeja suas políticas de forma interinstitucional; 

Moderno, inclusivo e democrático; 
Com a participação das lideranças comunitária de Fortaleza no sentindo de fortalecer a 
participação do povo e representação daqueles problemas são ações em conjunto, por isso 
sentimos falta deste setores; 
Um Ceará mais humano com menos desigualdade social melhor qualidade de vida; 

Menos injusto socialmente; 
Com políticas integradas e priorizando a intersetorialidade trazendo mais qualidade de vida aos 
cidadãos cearenses; 

Desenvolvido social e economicamente de forma sustentável; 

Priorização das questões sociais e ambientais; 
Um estado menos desigual; 

Acredito muito na obstinação e bairrismo do cearense. Se a população abraçar a causa e os 
governantes se dedicarem de fato, poderemos ser um case de sucesso; 
Imagino o Ceará em 2050 muito desenvolvido, com muitos empregos, muita tecnologia, 
desenvolvido; 
Espero o Ceará bem desenvolvido na área da educação, saúde, segurança, infraestrutura com total 
tecnologia a serviço da coletividade, desenvolvimento, crescimento econômico ambientalmente 
sustentável e redução expressiva de desigualdades sociais e regionais, revitalização dos setores 
econômicos, fortalecimento do capital humano por meio da formação e qualificação profissional, 
prestação de serviços à sociedade promovendo uma melhoria da qualidade de vida, sempre com 
uma forma de governança participativa, com ética, eficiente, transparência e inovação; 
Autovalorizado, ciente e executor de suas potencialidades sertanejas, praianas e urbanas; 
reorganizado demograficamente, com uma população equilibrada entre capital e interior; mais 
sustentável, em processo adiantado de práticas econômicas e culturais. Mais adulto/idoso; 

Muito difícil; 

Que seja um Estado extremamente promissor; 
Uma dos estados mais independentes do País; 

Equilíbrio de oportunidades nos serviços básicos como educação e saúde; 
Dependendo das políticas e da abertura comercial e econômica poderá ser positivo o cenário em 
2050; 

Um estado de referência; 

Mais humano, sustentável e transparente para todos; 
Eu imagino um Ceará onde a educação seja prioridade máxima e imaculada, independente de 
qualquer governo de esquerda ou direita. A escola deve ensinar, além do conhecimento cognitivo, 
habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal do estudante, como a fluência em uma 
segunda língua, uma boa oratória, saber negociar, saber dominar ferramentas e softwares 
importantes para o mercado de trabalho, desenvolvimento de tecnologias, entre outras; 

Um Ceará com menor desigualdade social, com mais educação e saúde; 

Fortalecimento da segurança pública e educação; 
Nº 1 no desenvolvimento sustentável nacional; 

O Ceará estará mais moderno e integrado (Internet, sustentabilidade, mobilidade, etc.). O grande 
desafio será a presença da Revolução Industrial 4.0 que provocará ao longo deste século uma 
transformação profundo nas relações entre trabalho, emprego, renda e governança; 

Um Ceará mais próspero, com mais oportunidades de trabalho e renda, e menos desigual. 
Um estado menos desigual, com oportunidades para todos; 

Mais igualitário, ativo nas questões profissionais, buscando inovações e continuando sendo a 
referência de turismo que já é; 
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Acredito muito na obstinação e bairrismo do cearense. Se a população abraçar a causa e os 
governantes se dedicarem de fato, poderemos ser um case de sucesso; 
Imagino o Ceará em 2050 muito desenvolvido, com muitos empregos, muita tecnologia, 
desenvolvido; 

Espero o Ceará bem desenvolvido na área da educação, saúde, segurança, infraestrutura com total 
tecnologia a serviço da coletividade, desenvolvimento, crescimento econômico ambientalmente 
sustentável e redução expressiva de desigualdades sociais e regionais, revitalização dos setores 
econômicos, fortalecimento do capital humano por meio da formação e qualificação profissional, 
prestação de serviços à sociedade promovendo uma melhoria da qualidade de vida, sempre com 
uma forma de governança participativa, com ética, eficiente, transparência e inovação; 

Autovalorizado, ciente e executor de suas potencialidades sertanejas, praianas e urbanas; 
reorganizado demograficamente, com uma população equilibrada entre capital e interior; mais 
sustentável, em processo adiantado de práticas econômicas e culturais. Mais adulto/idoso; 

Muito difícil; 
Que seja um Estado extremamente promissor; 

Uma dos estados mais independentes do País; 
Equilíbrio de oportunidades nos serviços básicos como educação e saúde; 

Dependendo das políticas e da abertura comercial e econômica poderá ser positivo o cenário em 
2050; 

Um estado de referência; 
Mais humano, sustentável e transparente para todos; 

Eu imagino um Ceará onde a educação seja prioridade máxima e imaculada, independente de 
qualquer governo de esquerda ou direita. A escola deve ensinar, além do conhecimento cognitivo, 
habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal do estudante, como a fluência em uma 
segunda língua, uma boa oratória, saber negociar, saber dominar ferramentas e softwares 
importantes para o mercado de trabalho, desenvolvimento de tecnologias, entre outras; 

Um Ceará com menor desigualdade social, com mais educação e saúde; 
Fortalecimento da segurança pública e educação; 

Nº 1 no desenvolvimento sustentável nacional; 

O Ceará estará mais moderno e integrado (Internet, sustentabilidade, mobilidade, etc.). O grande 
desafio será a presença da Revolução Industrial 4.0 que provocará ao longo deste século uma 
transformação profundo nas relações entre trabalho, emprego, renda e governança; 
Um Ceará mais próspero, com mais oportunidades de trabalho e renda, e menos desigual. 

Com desenvolvimento humano e sustentável no nível de alto desenvolvimento ao ser comparado 
com outros Estados brasileiros; ter um coeficiente de GINI incluído no último quartil:; ser 
referência em governança democrática e pública; 

Melhoria na saúde, educação e segurança pública. Construções ecologicamente econômicas, 
construções de barragens e poços de água; 
Um estado que gera renda para todos, que tenha uma educação e cultura para todos; 

Um Estado com mais educação, tolerância, distribuição de renda e justiça social; 
Espero que mais desenvolvido, com valorização do ser humano e com mais igualdade; 

Estado modelo para o Brasil; 

Espero que com menos desigualdades; 
Mais oportunidades na área de cultivo de macroalgas para geração de riquezas e melhoria da 
qualidade de vida de famílias costeiras e fortalecimento das atividades marinhas. Menos 
desigualdade social e educação como prioridade; 

Um Ceará que prioriza a educação básica! 

Educação de qualidade para todos; 
Um ambiente mais criativo, tecnológico e inovador. Com uma maior preocupação com as classes 
mais baixas; 

Um Ceará com maiores resultados vindos de investimento em tecnologia e inovação; 
Mais igualitário e crescimento sustentável; 

Com um governo mais transparente, melhoria nos meios de transporte, maior nível educacional 
e maior acesso a informação pela população mais pobre; 

Um Ceará bom de viver, que nos orgulhe; 
Mais desenvolvido, mas depende do planejamento de hoje; 

Igualdade social, baixo índice de violência; 



 

86 

 

Um Ceará com serviços de saúde, educação, segurança digna para todos; 

Igual para todos; 

Muito melhor se Deus nos abençoe; 
Estado na qual seja referência para todo país fornecendo oportunidade pra pessoas de toda parte 
do brasil; 

Estado transparente, presente, integro, e que traga desenvolvimento econômico e social para 
todos; 

Um Estado que continua a crescer economicamente e que avança na melhora da qualidade de 
vida de sua população; que dialoga e trabalha com seus cidadãos em busca do desenvolvimento 
da região; 
Caso haja uma mudança de mentalidade, especialmente do empresariado em relação as 
inovações e á desigualdade social, vejo um futuro muito promissor; 

Novas oportunidades em diversas áreas atuação com salários mais justos. 

O Ceará será um estado próspero e que utilizará os seus recursos naturais abundantes, tais como 
vento, sol e mar para garantir um ambiente social que dê condições para as pessoas exercerem 
seus papéis na sociedade com dignidade; 
Um estado desenvolvido; 

Quero descrever, em poucas linhas, não o Ceará de 2050, mas o Ceará de amanhã, mais 
propositivo a gestão integrada, com maior participação das esferas (exemplo das universidades 
em suas diversas esferas), no desenvolvimento das diversas potencialidades (científicas, 
educacionais, políticas, administrativas e etc.), numa proposta de trabalho coletiva, democrática, 
participativa; 

Imagino que se não tirar os direitos vagabundos.... o Ceará será uma derrame de sangue nas ruas... 
O Ceará em 2050 deve possuir instituições consolidadas e respeitadas pela população, a partir de 
uma gestão transparente, participativa e eficiente, combatendo fortemente a corrupção. O Estado 
deve ter como foco principal o cidadão, devendo ter erradicado a pobreza, universalizado os 
serviços de saneamento (água, esgoto, coleta e disposição adequada de lixo), oferecendo serviços 
de educação, saúde e segurança pública em nível igual ou superior ao setor privado. Em 2050 o 
Estado será ambientalmente sustentável, preservando os recursos naturais, possuindo segurança 
hídrica e sendo inovador na área de energias renováveis, aproveitando-se de sua localização 
geográfica estratégica. No tocante a infraestrutura de transportes (aéreo, marítimo e rodoviário), 
esta possibilitará a integração do Ceará em âmbito regional, nacional e internacional. No Ceará 
em 2050, não teremos mais as atuais desigualdades socioeconômicas regionais, pois o 
planejamento de desenvolvimento econômico terá sido estabelecido levando em consideração as 
vocações e potencialidades das regiões cearenses, assim como as políticas públicas 
implementadas serão concebidas a partir de estudos científicos, sendo monitoradas e avaliadas 
visando o seu aperfeiçoamento, sempre tendo como objetivo a excelência do serviço prestado a 
população cearense.; 
Um Estado forte, competitivo e com melhor distribuição de renda; 

Com pessoas desempregadas e morrendo de fome; 
Plano que reduza, sobretudo, as desigualdades sociais, só assim os outros setores conseguem 
desenvolver-se de alguma forma; 
Ceará com oportunidades de trabalho, emprego e renda, pessoas qualificadas para atuar em 
diversas áreas, políticas públicas de saúde e segurança efetivas e acesso a justiça para todos; 

Caótico, principalmente, porque não temos saúde e segurança como prioridades; 
Com a participação de todos, com transparência e investimentos em educação, saúde, segurança 
e transportes; 

Um Estado em que as desigualdades sociais tenham sido reduzidas consideravelmente, que as 
pessoas tenham capacitação constante, larga oferta de emprego é uma boa condição econômica. 
Que não faltem moradias dignas e que a educação pública seja de excelente qualidade e com boa 
oferta de vagas; 

Espero que a situação de violência que vivemos hoje possa estar controlada; 

Melhor desenvolvido economicamente e com grande volume de investimento externo 
O Ceará de 2050 estará com seus prédios históricos restaurados, sediando órgãos públicos de 
atendimento e formação do cidadão para e na formação de uma com consciência planetária. 
Todas as instituições públicas serão exemplo de sustentabilidade, servindo de modelo para a 
população. Todo o lixo produzido será descartado de maneira consciente e a coleta será seletiva. 
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Todas as crianças e adolescentes/jovens estarão na escola, estudando, com acompanhamento de 
equipes multidisciplinares, formadas por servidores concursados, professores com salário 
condizente à mais importante tarefa, que é a de ensinar, na perspectiva de uma aprendizagem 
mútua e contínua, em colaboração efetiva dos pais, responsáveis pela educação familiar, que será 
espelhada nos hábitos e valores vivenciados na escola. Em parceria com as universidades públicas 
e privadas, acontecerão cursos envolvendo a formação em permacultura em quintais, jardins e 
varandas, para a produção e valorização de alimentos orgânicos. As crianças não serão obrigadas 
a ver conteúdo impróprio exposto, de forma indevida. Nenhuma criança será encontrada nas ruas 
pedindo esmolas. Todas as crianças e adolescentes serão tratadas, cuidadas, protegidas e 
responsabilizadas por seus atos, de acordo com o ECA e o SINASE. As ruas, estritamente 
residenciais, não serão asfaltadas, terão calçamento bem feito, o que contribui para a 
permeabilidade da água. Todo cidadão, quando da busca por serviço público será muito bem 
tratado, acolhido de forma devida, no sistema público de saúde, cujos profissionais, do médico ao 
zelador receberão treinamento para humanização de todos os procedimentos. A segurança 
pública será formada por profissionais altamente qualificados e muito bem pagos, cada um de 
seus atores receberá a formação para atuarem de forma respeitosa, ética e com o vigor e 
autoridade necessários para lidar com os problemas que enfrentarem. Todas as pessoas terão 
consciência da necessidade urgente de economizar água e coletá-la nos períodos chuvosos. De 
hoje, 07.05.2018, até que tudo esteja limpo, todos os córregos, canais, lagoas, beira de rio, praia 
serão alvo de um mutirão seletivo promovido em parceria pública e privada, tornando as cidades 
muito mais bonitas. A partir disso, ou simultaneamente a isso, o governo realizará campanha de 
pertencimento, valorizando iniciativas de preservação e embelezamento das cidades, sob a 
orientação de Engenheiros Ambientais, para que se promova o bem-estar de todos que formam 
o ambiente. Imagino um Ceará com a boniteza que seu povo acolhedor merece. Um Ceará, 
primeiro para nós, depois, para os turistas. As ruas, calçadas, prédios públicos e privados terão 
acessibilidade para todos. Penso em muito mais para a minha terra linda. Em outra ocasião, 
gostaria de sugerir mais coisas; 
Um Estado em que as desigualdades sociais tenham sido reduzidas consideravelmente, que as 
pessoas tenham capacitação constante, larga oferta de emprego é uma boa condição econômica. 
Que não faltem moradias dignas e que a educação pública seja de excelente qualidade e com boa 
oferta de vagas; 
Não vejo ação política séria que possibilite um desenvolvimento como gostaríamos. Precisamos 
maior e melhor investimento em Educação, pois o restante vem por consequência. População 
educada não suja, não sonega, não corrompe, não rouba, não passa fome, não sofre e é feliz; 

Melhor desenvolvido economicamente e com grande volume de investimento externo; 

Com um maior entendimento político das pessoas, pois só assim poderemos avançar nas causas 
abordadas; 
Em condições de competitividade com as maiores potências internacionais nos campos economia, 
turismo, saneamento básico, mobilidade e sustentabilidade de empregos; 

Pouco menos pior; 
Roubado; 

Imagino um lugar bem melhor para se viver. 

Um Estado mais forte, porém, preocupado com a segurança; 
Com uma sociedade mais pacífica, onde todas as pessoas terão oportunidades equitativas de 
trabalho e renda e onde o meio ambiente será aproveitado de forma sustentável para o 
crescimento; 

Imagino um Estado com capital humano bastante desenvolvido, considerando o crescente 
investimento em educação, o que implicará, com a aplicação de incentivos financeiros e apoio 
operacional (incubadoras), no desenvolvimento de novas empresas e no fortalecimento daquelas 
já existentes que se destacarem pela inovação. Além disso, um investimento maior no modal 
ferroviário e o incremento na capilaridade do modal rodoviário, que já vem sendo feito, poderia 
reduzir consideravelmente o valor dos fretes dentro do Estado, o que garantiria maior 
competitividade das empresas e maior desenvolvimento regional, sem contar que poderia facilitar 
o escoamento da produção para outras regiões do país e do mundo pelos modais aquaviários e 
aeroportuários. Um maior investimento em parques e arborização urbana poderiam implicar em 
uma melhor qualidade de vida nas cidades, com redução do calor típico da região e aumento da 
umidade do ar, com implicações positivas na saúde da população. A saúde, aliás, precisa de uma 
maior integração entre o Estado e os Municípios, com intercâmbio maior de informações dos 
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pacientes e rede mais ágil capaz de transferir pacientes de uma unidade para outra conforme a 
necessidade, alocando-se, assim, melhor os recursos humanos e de equipamentos, além de evitar 
as deletérias filas, verdadeiros símbolos do descaso estatal com a dignidade humana. Para a 
segurança, penso que ao investir na inteligência, na conclusão das investigações, como 
aparentemente pretende o atual governo, poder-se-á chegar à conclusões de inquéritos em maior 
número, quem sabe chegando aos níveis de primeiro mundo... O que também passa pelo 
investimento no Poder Judiciário, cuja máquina sofre com um orçamento inferior à necessidade 
efetiva. Há que ser lembrado que um Poder Judiciário fraco aumenta a sensação de impunidade, 
gerando não só mais delitos, mas também no aumento do abuso dos direitos de vários setores da 
população, como os consumidores ou as empresas, na defesa, por exemplo, de seus direitos de 
propriedade intelectual ou industrial; 

Gostaria que os Governantes e a Sociedade construíssem uma cidade mais harmônica, menos 
desigual. A violência que nos assola hoje é precipuamente fruto da concentração de riquezas e da 
falta de oportunidades para as pessoas carentes. É preciso gerar emprego, renda, ocupação, nem 
que a atividade não seja economicamente lucrativa (poderiam ser criadas empresas em parceria 
com Estado que oferecessem empregos simples - fábrica de calçados, redes, etc. Técnicos em 
informática). Fortalecimento do serviço público de qualidade (menos baseado em privilégios, mais 
servidores, menos juízes/promotores, mais inspetores menos delegados, etc; mais enfermeiros, 
menos médicos. Cuidar e servir as pessoas é algo simples). Menos obras públicas gigantescas e 
perdulárias, mais serviço ao cidadão. Mais cultura, mais paz. Menos terceirização, menos cargos 
em comissão, mais cargos efetivos. Um sociedade que só enxerga poucos jamais será evoluída. 
Devem ser estimulados os novos ideais de compartilhamento de espaço, recursos, meios de 
produção. O individualismo e a falta de empatia pelo outro está matando nossa sociedade; 
Com uma ponte que leva de nada a lugar nenhum país um político maluco quis. Com diversos 
sistemas de água obsoletos por causa da seca, sem esgoto, sem reuso, preterindo os mais pobres 
pelos mais ricos e tratando segurança como se policiamento resolvesse alguma coisa. 
Um Ceará que promova solidariedade e interação social, com espaços de cultura, esporte e lazer 
acessíveis, com investimentos em segurança cidadã, mais polos econômicos, criativos, 
fortalecimento da agricultura familiar, turismo comunitário, maior controle e participação social. 
Fortalecimento dos conselhos de direitos, dos professores. Escolas com equipamentos de cultura 
e esporte. Mais acessibilidade para idosos e crianças; 
Um Ceará com o desenvolvimento social estabilizado em patamares de países com IDH elevado, 
com o devido respeito a sustentabilidade ambiental; 

Pouco menos pior; 
Um estado com grande consolidação das políticas de desenvolvimento social. Com o turismo 
como a grande motriz da economia do estado. Com um importante plataforma de gestão dos 
recursos hídricos. A segurança pública com ações pontuais e efetivas nas políticas de segurança 
pública; 
Imagino que a situação sofrerá poucas mudanças devido ao grande atraso de infraestrutura, o que 
dificilmente será alterado; 

Imagino que o potencial do Ceará deve ser explorado primando pela qualidade do artesanato a 
ser produzido. Dos estados do Nordeste, o Ceará é de longe, o que oferta um artesanato diverso 
e criativo, para atender à todos os bolsos e gostos. Gostaria de enfatizar a produção de rendas 
feitas à mão, herança portuguesa que está aos poucos acabando. Atentar para valorização dessas 
rendas é de suma importância para preservar essa rica cultura. A combinação de produtos de 
qualidade produzidos em Santa Catarina, por exemplo, com a aplicação dessas rendas, pode 
elevar o produto ao patamar de alta qualidade e bom gosto. Me refiro às toalhas e insumos de 
cama, mesa e banho produzidos pela Dohler, Karsten, Buettner, entre outras em uma linha 
exclusiva para aplicação das rendas, reunindo a alta qualidade dos produtos 100% algodão e a 
criatividade das rendeiras. Porque não unir o sul e o nordeste na produção de itens valorosos e de 
excelente qualidade, colocando o papel das rendeiras no topo dessa lista, incentivando as 
próximas gerações a aprimorar esse trabalho; 

O Ceará poderá ser um polo de desenvolvimento social e cultural. Onde o cidadão tenha a 
capacidade de suprir suas necessidades financeiras e sociais através do desenvolvimento 
promovido pelos recurso bem divididos. Com acesso a saúde e educação de qualidade, que 
potencializará o desenvolvimento do capital humano e consequentemente uma escalada no 
panorama econômico; 
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Desenvolvido econômico e socialmente, e isto envolve a saúde, educação, economia, segurança 
pública e compromisso firmado das instituições públicas com a população cearense. Um modelo 
a ser seguido no restante do Brasil; 
Menos desigualdade; 

Com poucas diferenças sociais e mais feliz; 
Um Ceará onde tivesse mais respeito e educação para todos; 

Dentro da realidade de pouca ou nenhuma representatividade das demandas da sociedade pelos 
governantes, uma vez que estes estão mais comprometidos com as demandas partidárias, não dá 
para fazer projeções positivas para um estado que não abraça de fato as necessidades da sua 
população. Claro que a implantação das escolas de tempo integral deverão surtir efeito positivo a 
longo prazo, e espero que amplie cada vez mais esses espaços; mas o Ceará ainda vive refém do 
medo e as "estratégias" de combate à violência parecem muito mais improvisos do que um plano 
de ação efetivo. A saúde, as faculdades públicas, a escolha de prioridades para investimento do 
capital público parecem equívocos em meio a secretarias e lideranças pouco habilidosas nas 
pastas que governam. Eu gostaria de imaginar um Ceará bem melhor para 2050, mas somente 
uma mudança coletiva de comportamento, em que haja apropriação do lugar onde se vive e um 
legislativo e executivo realmente comprometidos com as necessidades de sua gente, poderá 
transformar o Ceará em um lugar melhor em 2050; 

Um estado ótimo para se viver. 

 


