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APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e seus órgãos
vinculados no Acordo de Resultados assinado no ano de 2019.
O acesso a estas informações tem a ﬁnalidade de incentivar uma melhoria
contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas
públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais
ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises,
oportunidades de melhorias para o ano seguinte.
O Acordo de Resultados é um dos instrumentos que compõem o modelo
de Gestão para Resultados (GpR), instituído no Estado do Ceará pelo Decreto
Nº 32.216, de 08 de maio de 2017. Neste Acordo são estabelecidas os resultados
prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em
alinhamento com o Plano Plurianual (PPA) , a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho no ano de 2019, clique aqui. Para mais informações sobre
os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o
glossário presente neste Balanço ou acesse nossa página oﬁcial.
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ESTRUTURA DA
SECRETARIA
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DESEMPENHO GERAL
Avaliação Geral do Acordo de Resultados

7,85
Nota da
Secretaria

11º
Posição no
Ranking * ?

7,65
Nota média das
Secretarias

Principais Destaques

O investimento prospectado atingiu R$ 105.065.838,00, com expectativa de
instalação de 17 empresas no Ceará que poderão gerar até 1.711 empregos.

Elevação da taxa de colocação de jovens pelo Sistema Público de Emprego
(SINE/IDT), correspondendo a 58,56% de todos os trabalhadores colocados pelo
SINE/IDT no ano.

* Para visualização do ranking completo, clique aqui.
6

DESEMPENHO GERAL
7

Indicadores
Pactuados ?

6

Indicadores
com metas
alcançadas

Desempenho dos Indicadores

9

Entregas
Pactuadas ?

5

Entregas
com metas
alcançadas

Desempenho das Entregas

Análise Financeira (em R$)
Recursos
provenientes do
Governo do Estado
Outras fontes de
recursos ?

*Programado: Recurso ﬁnanceiro previsto
*Limite: Recurso liberado pelo Governo do Estado
*Empenhado: Recurso utilizado pela Secretaria
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Fortalecer a economia rural e as cadeias produtivas da
agropecuária atuando com tecnologias apropriadas

Desempenho do Indicador do Desaﬁo

INDICADOR 1

?

Meta 2019

2.406

Área de colheita de algodão

Hectares / ano

Órgão responsável: ADAGRI

Realizado 2019
O indicador representa o número de hectares de área de
algodão cultivada em todo o ano de 2019.

-

2.919
Hectares / ano

Percentual de
alcance da meta
Registra-se que o algodão herbáceo de sequeiro
apresentou ampliação da área devido ao aumento do
número de municípios produtores, o crescimento do
algodão agroecológico e ainda o aumento no número de
pequenos produtores.

121,32%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 1

?

Meta 2019 ?

Curso de técnicas de cultivo
Órgão responsável: ADAGRI

Curso técnico de cultivo com o objetivo atingir a
melhoria dos processos de produção agrícola.

10,00
nº de cursos / ano

Realizado 2019 ?

2,00
nº de cursos / ano

A meta não foi atingida, pois houve uma reorganização
do cronograma de oferta dos cursos, sendo realizados 2
cursos em dezembro de 2019 e outros 6 reprogramados
para o início de 2020.

Percentual de
alcance da meta

20,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Atrair e reter empresas de alto valor agregado dos setores
de comércio, serviços e inovação

Desempenho do Indicador do Desaﬁo

INDICADOR 1

?

Meta 2019

100.000.00
Valor de investimento prospectado

reais investidos /
ano

Realizado 2019
O indicador demonstra o valor em reais (R$) do que foi
atraído e retido no que tange o valor agregado dos
setores de comércio, serviços e inovação.

-

105.065.838
reais investidos /
ano

Percentual de
alcance da meta
A meta foi atingida após a realização da última reunião
do
ano
da
CEDIN
(Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento Industrial), onde os investimentos
prospectados foram atualizados.

105,06%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 1

?

Meta 2019 ?
Investidor prospectado
A entrega representa investidor prospectado no intuito
de atrair investimento de alto valor agregado.

10,00
investidores

Realizado 2019 ?

17,00
investidores

Nos últimos meses do ano de 2019, ocorreu a
aprovação dos protocolos de intenção para instalação
de 17 empresas no Ceará. Portanto, observa-se o
cumprimento da meta estabelecida para o ano.

Percentual de
alcance da meta

170,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Fortalecer economias regionais potencializando as suas
vocações e suas cadeias produtivas através da inovação

Desempenho do Indicador do Desaﬁo

INDICADOR 1

?

Meta 2019

40,00%

Percentual de efetividade da criação das equipes
regionais de inovação

de efetividade

Realizado 2019
O indicador se refere à efetividade da criação de equipes
regionais de inovação, relacionado ao projetos Clusters
Econômicos de Inovação.

Dado que no ano de 2019, o foco foi em reuniões com as
regiões priorizadas e com os clusters escolhidos e
validados na 1ª fase do projeto, a criação e
implementação desses acordos só poderá ser efetivada
com a implantação do programa em 2020. Os clusters já
foram selecionados e validados pelas regiões do Cariri,
Grande Fortaleza, Vale do Jaguaribe, Sertão Central e
Sertão de Sobral, por meio de reuniões com as
entidades representativas de cada localidade.

-

12,00%
de efetividade

Percentual de
alcance da meta

30,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 1

?

Meta 2019 ?
Acordo de cooperação do cluster econômico de inovação

Os acordos de cooperação vêm no sentido de
implementar o fortalecimento das estruturas de apoio à
inovação nas regiões do estado.

Dado que no ano de 2019, o foco foi em reuniões com as
regiões priorizadas e com os clusters escolhidos e
validados na 1ª fase do projeto, a criação e
implementação desses acordos só poderá ser efetivada
com a implantação do programa em 2020. Os clusters já
foram selecionados e validados pelas regiões do Cariri,
Grande Fortaleza, Vale do Jaguaribe, Sertão Central e
Sertão de Sobral, por meio de reuniões com as
entidades representativas de cada localidade.

16,00
nº de acordos / ano

Realizado 2019 ?

0,00
nº de acordos / ano

Percentual de
alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Articular a integração entre a oferta e demanda

Desempenho do Indicador do Desaﬁo

INDICADOR 1

?

Meta 2019

40,00%
Percentual de sucesso na prospecção de investidores

de sucesso

Realizado 2019
-

O indicador busca reﬂetir o êxito na prospecção de
investidores.

Foram prospectadas 20 empresas para instalação no
Ceará. Desse total, 17 foram efetivamente atraídas, ou
seja, os protocolos de intenção foram aprovados
sinalizando o início da concretização da instalação
dessas empresas no estado.

85,00%
de sucesso

Percentual de
alcance da meta

212,50%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 1

?

Meta 2019 ?
Rede de investidores Anjo criada

1,00
rede criada / ano

Rede voltada para criar relações entre investidores em
potencial e empresas jovens (startups), as quais são
criadas no intuito de trazer soluções inovadoras para
cenários incertos dentro do mercado de diferentes
setores.
O projeto da rede de investidores está em modelagem
atualmente, no processo de validação do modelo para o
estabelecimento da relação entre investidores e startups.
Já houve a identiﬁcação dos investidores, de acordo com
o projeto Clusters Econômicos de Inovação.

ENTREGA 2

Realizado 2019 ?

0,00
rede criada / ano

Percentual de
alcance da meta

0,00%

?

Meta 2019
Rodada de investimento realizada

?

1,00
rodada de
investimento / ano

A rodada tem o objetivo de propor oportunidades de
conexão entre investidores e empresas que ofereçam
algum tipo de solução inovadora.

Realizado 2019 ?

0,00
rodada de
investimento / ano

O planejamento do evento iniciou em 2019 e sua
realização está prevista para fevereiro de 2020, sendo a
rodada relacionada ao setor de TIC (Tecnologias
Informação e comunicação).

Percentual de
alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Ampliar as oportunidades de inserção produtiva e de
trabalho de qualidade
+

Desempenho dos Indicadores do Desaﬁo
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 1

?

Meta 2019 ?
Taxa de colocação do estado pelo Sistema Público de
Emprego (IDT)
O indicador representa percentual de colocação
empregatícia do estado do Ceará através do Sistema
Público de Emprego (SINE/IDT) no ano de 2019.

A taxa de colocação do estado, pelo SINE/IDT,
manteve-se na meta prevista durante o ano de 2019
devido à alta estação do turismo e o aumento da
contratação de vários setores econômicos.

INDICADOR 2

10,00%
de colocação pelo
SINE/IDT

Realizado 2019 ?

11,80%
de colocação pelo
SINE/IDT

Percentual de
alcance da meta

118,00%

?

Meta 2019
Percentual de jovens (16 à 29 anos) colocados por meio do
SINE/IDT
O indicador representa o percentual de colocação
empregatícia entre jovens entre 16 e 29 anos do estado
do Ceará por meio do Sistema Público de Emprego
(SINE/IDT) no ano de 2019.
O resultado superou a meta estabelecida que era de
56%. Pode-se dizer com base no resultado de 2019, que
o número de jovens intermediados (colocados) pelo IDT,
correspondeu a mais da metade de todos os
trabalhadores colocados nas empresas cearenses no
referido ano.

?

56,00%
de colocação de
jovens

Realizado 2019 ?

58,56%
de colocação de
jovens

Percentual de
alcance da meta

104,57%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
Desempenho das Entregas do Desaﬁo

ENTREGA 1

?

IDT reestruturado
Entrega corresponde a 40% de um conjunto de ações a
serem realizadas na reestruturação das unidades de
atendimento do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT). Dentre elas a publicação da nova
identidade visual e readequação do número de unidades.
A plataforma em operação na unidade do IDT do CEFIT
foi entregue e inaugurada. No período ocorreram a
reestruturação física dos espaços de atendimento e a
deﬁnição do plano de marketing da Casa Civil.

Meta 2019

40,00%
de reestruturação

Realizado 2019

40,00%
de reestruturação

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 2

?

Meta 2019 ?
Módulo de virtualização do sistema de atendimento ao
trabalhador entregue
A entrega corresponde a um módulo de virtualização
para o sistema de atendimento voltado para o
trabalhador.

O módulo de virtualização do sistema de atendimento ao
trabalhador iniciou sua operação em 2019, na unidade
do IDT do CEFIT.

1,00
módulo

Realizado 2019 ?

1,00
módulo

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Promover a competitividade da indústria cearense atraindo
novos empreendimentos e fortalecendo os existentes

Desempenho do Indicador do Desaﬁo

INDICADOR 1

?

Número
de
empregos
empreendimentos atraídos

Meta 2019
gerados

a

partir

2.000,00

de

O indicador reﬂete a expectativa de geração de
empregos que podem ser implementados através dos
protocolos de intenção elaborados entre entre empresas
investidoras e o Governo do Estado do Ceará.

Indicador atingido com sucesso devido à expectativa de
geração de 4.532 empregos a partir dos protocolos
assinados com as empresas ao longo do ano.

nº de empregos
gerados / ano

Realizado 2019
-

4.532,00
nº de empregos
gerados / ano

Percentual de
alcance da meta

226,60%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 1

?

Meta 2019 ?

Galpão construído
Órgão responsável: ADECE
Entrega corresponde a um galpão industrial a ser
construído do município de Senador Pompeu para
abrigar novas oportunidades de negócios, garantindo
agilidade na geração de empregos

1,00
galpão construído

Realizado 2019 ?

1,00
galpão construído

O referido galpão industrial foi construído na cidade de
Senador Pompeu e possui entrega prevista para o ano de
2020.

ENTREGA 2

Percentual de
alcance da meta

100,00%

?

Meta 2019
Protocolo de intenção assinado

?

25,00
protocolos

Entrega se refere a documentos que ﬁrmam interesse
entre empresas e o governo do estado na implantação
de novos empreendimentos, registrando compromissos
entre as partes.
Registra-se que a terceira reunião do CEDIN resultou na
aprovação de mais 12 protocolos de intenção,
totalizando 34 protocolos aprovados em 2019. Em
termos de investimentos, os novos protocolos ampliam
em 560 milhões de reais o volume de recursos
potenciais a serem investidos no Ceará.

Realizado 2019 ?

34,00
protocolos

Percentual de
alcance da meta

136,00%
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VISITA TÉCNICA
Centro de Formação e Informação do Trabalhador
A Seplag, como intermediadora do Acordo ﬁrmado entre a Seinfra e o Governo do Estado,
realiza visitas técnicas com o objetivo de conhecer os projetos prioritários e
consequentemente auxiliar a Secretaria no âmbito das políticas públicas.
A visita foi realizada na na unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) do
Centro de Formação e Informação do Trabalhador (CEFIT). O IDT é uma Organização Social que
atua junto a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), por meio de
contrato de gestão, para a execução das atividades do programa Sistema Nacional de Emprego
(SINE) e outras ações voltadas ao desenvolvimento proﬁssional e social, com geração de
ocupação e renda.

Um dos grandes desaﬁos do IDT é expandir a utilização do aplicativo de celular para
pessoas que buscam colocação proﬁssional. Foram constatados problemas como os que
competem à necessidade de recadastrar toda a base de usuários do IDT, a alta evasão de
usuários e a perda de dados durante o processo de migração entre sistemas.
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GLOSSÁRIO
SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados
Contrato ﬁrmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos
prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

Balanço do Acordo de Resultados
Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria
naquele ano, como deﬁnidos pelo seu Acordo de Resultados.

Resultados
São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de
suas ações.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados
Avaliação realizada ao ﬁnal do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos
indicadores, nota das entregas, nota ﬁnanceira, nota do monitoramento e nota da
pactuação. Ao ﬁnal, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota
geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas
as Secretarias, é elaborado o Ranking Geral dos Acordos de Resultados.
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GLOSSÁRIO
SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)
Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro
anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e
contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É
possível encontrar o PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Deﬁne as metas e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta
a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política
de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer
alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a LDO 2019
do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei Orçamentária Anual (LOA)
Estima as receitas e ﬁxa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando
os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da
administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e
investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É
possível encontrar a LOA 2019 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.
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GLOSSÁRIO
ESTRUTURA DO ACORDO

Desaﬁo Prioritário
Reﬂete os principais resultados buscados pelas Secretarias, como deﬁnidos no Acordo
de Resultados.

Indicador
Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade.
No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam
deﬁnidos,

acompanhados

e

divulgados.

Entrega
Representam as ações realizadas pelos órgãos do Governo do Estado, na forma de
bens,

serviços

e

equipamentos

entregues

à

sociedade.

LENDO O BALANÇO

Desempenho
Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de
Resultados como um todo (Desempenho Geral), a um desaﬁo especíﬁco (Desempenho
por Desaﬁo) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do
Desaﬁo).
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GLOSSÁRIO
LENDO O BALANÇO
Realizado
Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das
entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

Meta
Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos
indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano
de

vigência

Órgão

do

Acordo.

responsável

Órgão do Governo do Estado que é responsável por realizar as ações necessárias para a
execução das entregas. Cada entrega pode ter um ou mais órgãos responsáveis.

Ranking Geral dos Acordos de Resultados
Classiﬁcação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral
de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível
comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a Avaliação Geral do
Acordo de Resultados.
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GLOSSÁRIO
ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso
Mostra de onde vêm os recursos ﬁnanceiros que podem ser gastos com uma ou mais
entregas. Esses recursos podem vir do Governo do Estado ou de outras fontes como o
Governo Federal.

Programado
Quantia total necessária para realizar uma ou mais entregas. O valor é uma previsão
feita pelo Governo do Estado, antes de executar os projetos.

Limite
Quantia máxima liberada pelo Governo do Estado para que a Secretaria gaste com uma
ou mais entregas prioritárias.

Empenhado
Quantia reservada pelo Governo do Estado, a qual é paga quando se entregam os bens
ou

se

concluem

os

serviços

necessários

para

a

realização

das

entregas.
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