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Plataforma Ceará 2050 



CONSTRUÇÃO COLETIVA DO FUTURO 

Lançamento da 
visão de futuro e 

objetivos 
estratégicos 

Cartas do Futuro 

Evento Ceará 
que Será 

Pesquisa de Opinião 

Sistematização Inicial da 
Visão de Futuro e Objetivos 

15 Eventos Regionais 

Oficinas de consolidação  da Visão 
de Futuro, Objetivos Estratégicos, 
Indicadores e Metas 







Industrialização e saúde fiscal como promotores do 
desenvolvimento 

Novo consenso: desenvolvimento regional e sustentável 

Ceará com economia de baixa produtividade e com eficiência geral 
estagnada há 30 anos (baixa inovação e empreendedorismo) 

Participação dos serviços na geração de emprego e renda 

Predominância do capital humano no desenvolvimento estadual 

Demografia em processo de urbanização e envelhecimento, mas 
usufrui do Bônus Demográfico 

Destaque para a Educação, Saúde e Recursos Hídricos 

Desigualdade Social e Segurança são os principais               
entraves atuais 

DIAGNÓSTICO - PRINCIPAIS ACHADOS  



LIÇÕES DE QUEM SUPEROU ENTRAVES 

TEMAS CASOS 
 
CHILE 
NOVA ZELÂNDIA 
 

DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE INSTITUCIONAL 1 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2 

MODELOS DE CRESCIMENTO SUSTENTADO 5 

SERVIÇOS AVANÇADOS INTENSOS EM CONHECIMENTO 3 

EQUIDADE SOCIAL 4 

EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL  DOS RECURSOS HÍDRICOS 6 

 
SANTA CATARINA 
ALEMANHA 
  
ISRAEL 
VALE DO SILÍCIO 
  
PERU 
NORUEGA 
  
CHILE 
COREIA DO SUL 
  
ESPANHA 
EUA/COLORADO 
 



ESTUDOS COMPARATIVOS - PRINCIPAIS ACHADOS  

Participação cidadã na gestão pública transparente, ativa e voltada a 
resultados 

Convergência nos níveis de educação e infraestrutura entre as regiões 

Planejamento de longo prazo e políticas continuadas 

Boa gestão dos recursos hídricos: cultura, planejamento de secas, uso 
de mananciais não convencionais e de tecnologias eficientes 

Ambiente de negócios favorecidos 

Alta qualificação profissional 

Regime fiscal responsável e saudável 

Aproveitamento das vocações locais 

Fomento à inovação e integração Universidade-Mercado 

Democracia forte 



TENDÊNCIAS 

Surgimento de Regiões do Futuro num mundo cada vez mais 
urbano 

Expansão da Economia Digital 

Redefinição dos Macrossetores da Economia 

Reinvenção do Trabalho 

Transformação Comportamental 

Intensificação das Mudanças Climáticas 

Aumento da Pressão por Recursos Hídricos 

Crescimento da Demanda Mundial por alimentos 

Busca por Fontes Alternativas de Recursos Energéticos 

Reinvenção das Instituições Públicas e da relação com a sociedade 

 

 



CEARÁ 2050
JUNTOS PENSANDO O FUTURO.

8F U N D A Ç Ã O  A ST E F
FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS

ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

Desenvolvimento das dimensões da qualidade de vida com crescimento econômico 
ambientalmente sustentável e redução expressiva das desigualdades sociais e regionais 

Reinvenção setorial com 
aproveitamento das vantagens 
competitivas do Estado e das 
oportunidades de integração 

nacional e internacional 

Inovações em serviços ao cidadão 
que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e o 
desenvolvimento da sociedade 

cearense 

Institucionalização de uma nova governança participativa, ética, eficiente, transparente e inovadora, 
integrando empreendedorismo, equilíbrio fiscal, cumprimento de regras pactuadas, capacidade de 

investimento, cooperação e integração entre setores econômicos, academia, terceiro setor e governo. 

Identidades e diversidade 
cultural como elemento 

inspirador para alavancar 
grupos e indivíduos 

inovadores, de destaque 
mundial, altamente 

preparados para liderar a 
construção da sociedade  

do conhecimento 

ARQUITETURA DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO 





VALOR PARA A SOCIEDADE 











1 
EXCELÊNCIA EM QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR EM TODAS AS 

DIMENSÕES 
Elevar o padrão de vida da população, considerando itens fundamentais como saúde, educação, 
cultura, bem-estar, engajamento comunitário e meio ambiente. 

EXEMPLOS DE INDICADORES 

IDH estadual 

FÓRMULA 

Índice de percepção da satisfação estadual* 
A definir 

UNIDADE 

# 

# 



1 
POSICIONAMENTO DE VANGUARDA NO NOVO AMBIENTE DA 

QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Colocar o estado na dianteira da produção de bens e prestação de serviços – com inserção internacional – 
baseados na integração e no uso intensivo de tecnologias de alto valor agregado e complexidade. 

EXEMPLOS DE INDICADORES 

Proporção do valor adicionado nas indústrias de 
média e alta intensidade tecnológica no valor 

adicionado total (ODS) 

FÓRMULA 

Valor adicionado nas industrias selecionadas/Valor adicionado total 

VAB indústria/PIB 

UNIDADE 

% 

% 



1 VALORIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO CEARENSE COMO 

DIFERENCIAL E DESTAQUE MUNDIAL 

Dar destaque mundial à forma de viver do povo cearense. Uma sociedade que une resiliência, 
empreendedorismo, alegria, criatividade e irreverência na busca constante pelo aprimoramento de seu caráter 
produtivo, cooperativo, inovador e ético, constituída por uma cultura de cidadania e respeito ao ser humano, 
consciente de seus direitos e deveres.  

EXEMPLOS DE INDICADORES 

Índice de Percepção da sociedade sobre: Cooperação 
e participação; Ética; Resiliência, alegria, criatividade 

e irreverência. (índice de bem estar individual) 

FÓRMULA 

Produtividade do trabalhador por setores 
(comparação com o Brasil) - recorte por principais 

setores 
A definir 

UNIDADE 

# 

# 

A definir 



1 
SISTEMA DE SAÚDE EFICAZ, EFICIENTE, INTERCONECTADO E 

INTEGRADO COMO CAMINHO PARA EXCELÊNCIA 

Assegurar um sistema de saúde interconectado e integrado para todos com alta resolutividade, atendimento 
humanizado, personalizado, preventivo e descentralizado nas regiões. 

EXEMPLOS DE INDICADORES 

Taxa de mortalidade neonatal (ODS) 
FÓRMULA 

Razão de mortalidade materna - Óbitos materno 
(ODS) 

Índice de vida saudável (criar um plano de ação) 

Proporção de óbitos por doenças crônicas não 
transmissíveis (em relação ao total de óbitos  

Razão de mortalidade materna. (ODS) 
Óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos 

A definir 

UNIDADE 

# 

# 

# 

% Óbitos por DCNT/Número total de óbitos 

Mortalidade infantil de menores de 27 dias de vida. Óbitos infantis por 1.000 
nascidos vivos 



AMBIENTE INSTITUCIONAL E DE NEGÓCIOS DINÂMICO, 

COOPERATIVO E INOVADOR 

Tornar o ambiente institucional e de negócios do Ceará no mais dinâmico e inovador da América Latina, a partir do foco 
no empreendedorismo, no equilíbrio fiscal, no cumprimento de regras pactuadas, na capacidade de investimento, e na 
cooperação e integração entre agentes econômicos, academia, terceiro setor, sociedade civil e governo, valorizando 
organizações ágeis, flexíveis e adaptáveis e a  simplificação de regulamentações. 

1 

EXEMPLOS INDICADORES 

Posição do Ceará no Ranking de Ambiente de 
Negócios da ENDEAVOR (ICE) 

FÓRMULA 

ICEI/CNI - Índice de Confiança do Empresariado 
Industrial da FIEC 

O ICEI é elaborado a partir de respostas à pesquisa mensal Sondagem 
Industrial, na qual constam perguntas sobre as condições gerais da economia 
brasileira, do Estado e da empresa do respondente, a atual e a expectativa de 

negócios para os próximos seis meses 

UNIDADE 

# 

??? 

O ICE se baseia em dados municipais que indicam a qualidade do ambiente 
regulatório, da infraestrutura, do mercado, do acesso a capital, da inovação, do 

capital humano e da cultura empreendedora local 

Prazo médio para abertura de empresas. 
Dias Tempo médio de dias para abertura de empresas. 

' 



PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
Fomentam o desenvolvimento do Ceará, 
transformando a visão de futuro em 
realidade 

Dimensão suficiente para impactar a 
realidade de forma estruturante ou 
capacidade de gerar outras iniciativas 
importantes 

Caráter inovador - possibilitam mudanças de 
escala ou grandes saltos de qualidade 

 



REDE DE GESTÃO COMPARTILHADA 

Instituída por organizações 
governamentais, da iniciativa 
empresarial e da sociedade civil 

Estruturadas em nodos uni, bi e 
tripartites segundo particularidades 
de cada objeto de atuação 

Compreendendo as dimensões 
econômica, social, ambiental e 
territorial 

Visando à condução técnica e política 
da implantação, monitoramento e 
avaliação do Ceará 2050 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2025 

• Diminuição de quase metade da população cearense abaixo da linha 
de pobreza (-R$ 178 per capta/mês) e em quase dois terços da 
extrema pobreza (-R$ 89 per capta/mês)  

• Dobrar a participação do estado nas exportações do país 

• Praticamente dobrar o produto interno bruto por pessoa a partir 
do aumento da produtividade do trabalhador 

• Diminuir a desigualdade social aos níveis semelhantes dos estados 
do sul do Brasil 

• Reverter à desertificação aos níveis da década de noventa por 
meio do uso cada vez mais consciente do solo 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2025 

• Diminuir em um terço a emissão de CO² (impulsionada pelo 
reforço no uso de energia renovável, em especial eólica) 

• Aumentar em mais de um terço a proporção nas indústrias de 
média e alta tecnologia (setores intensivos em tecnologia, 
resultando num aumento da produtividade)  

• Número de óbitos maternos semelhante ao dos EUA 

• Expectativa de vida semelhante ao nacional 

• Ter taxas de rendimento do ensino médio semelhante às da China 

• Alcance a quantidade de anos de escolaridade comparativos a 
Bélgica 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2030 

• Alcance a média nacional do IDH 

• Ter uma desigualdade de renda semelhante ao do país 

• A extrema pobreza praticamente erradicada 

• Aumento de 50% na participação das exportações do país 

• Dobrar a quantidade de turistas que chegam ao estado 

• Ter mais da metade da energia ofertada internamente de matriz 
renovável 

• Água potável atendida por quase a totalidade da população 

• Apenas um dia útil para abrir empreendimentos no estado. 

• Destinação adequada de resíduos sólidos semelhante ao melhor 
estado do país (SP) 

• Dobrar a quantidade de atletas olímpicos cearenses 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2040 

• População abaixo da linha de pobreza alcançando níveis de Santa 
Catarina e erradicada a extrema pobreza 

• Dois terços da economia local virão dos setores mais intensivos em 
tecnologia 

• Emissão de CO² aos níveis da França 

• Dois terços das estradas em conformidade com as melhores 
práticas nacionais 

• Produtividade no campo superior ao trabalhador paranaense via 
automação e mecanização do trabalho 

• Produtividade por trabalhador industrial semelhante ao do estado 
da Bahia 

 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2040 

• Expectativa de vida semelhante à do Chile 

• Alcance da melhor condição da inclusão de jovens do país (nem, 
nem, nem) no mercado de trabalho, em relação às outras Unidades 
Federativas 

• Menores índices de encarceramento de jovens do país 

• Reduzidos pela metade os índices de homicídios intencionais, em 
relação a 2017. 

• Alcançar a menor mortalidade neonatal do país da atualidade (SC); 

• Destinação adequada de resíduos sólidos em quase totalidade das 
residências 

 

 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2050 

• IDH semelhante ao do Chile 

• Desigualdade de renda inferior ao do Uruguai 

• Erradicação da pobreza 

• Participação cearense no PIB nacional de 4,37% 

• Participação nacional das exportações com 5% 

• PIB per capita mais de seis vezes que o atual, pelo menos três vezes 
maior que o do PR e mais de duas vezes maior que o de SP 

• Estado com índices semelhantes ao de SP (85,82%) na participação 
da mão-de-obra em setores mais intensivos em tecnologia 

• 5% do território desertificado ante os 11,45% atuais 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2050 

• Quatro vezes mais turistas que a quantidade atual 

• 80% das vias rodoviárias do estado de acordo com as melhores 
práticas nacionais 

• Dobro da movimentação de cargas atuais 

• Movimentação aeroportuária semelhante ao do estado Bahia 

• Produtividade do trabalhador semelhante ao estado do ES 

• Mais que dobrar a quantidade de doutores titulados anualmente 
no Estado 

• Taxa de mortalidade neonatal semelhante à do Chile 

• Mortalidade materna aos níveis da do Uruguai 

 

 



METAS - LINHA DO TEMPO - 2050 

• Expectativa de vida semelhante ao da Bélgica 

• Alcançar a média dos países da OCDE no rendimento do ensino 
fundamental e médio 

• Ter quase 90% das crianças de até 5 anos em creches e pré-escolas 

• Toda a população do Estado com acesso a serviços de água potável 

• 90% dos domicílios com esgotamento sanitário 

• Redução em mais da metade dos crimes letais com intenção e 
atingimento da meta da OMS nos homicídios intencionais. 

• Menor vulnerabilidade social do país. 

• Expectativa de vida superior ao Norte Americano (hoje) e o maior da 
América Latina; 

• Índice de doenças de origem por veiculação hídrica semelhante ao menor 
do país (RJ) 

 

 



ACOMPANHE O CEARÁ 2050 


