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APRESENTAÇÃO 

 

 

            Em 2017 a SEDETEC deu continuidade à sua missão institucional buscando 

atrair para Sergipe novos investimentos, além de atuar ativamente na promoção da 

competitividade empresarial como forma de ampliar a geração de emprego e renda 

para a população sergipana.  

            A Secretaria, na condição de executora da política de apoio e concessão de 

incentivos para a atração de novos investimentos produtivos, priorizou ações 

voltadas para a inovação tecnológica, mobilizando sua estrutura interna e de todas 

as instituições vinculadas, objetivando consolidar o desenvolvimento estadual com 

base no crescimento e ampliação dos setores secundário e terciário da economia. 

            Outro foco de atuação da Secretaria em 2017 foi o fortalecimento de 

parcerias com instituições federais e estaduais, a permanente interação com 

instituições de ensino superior, setor bancário, consulados, agências de 

desenvolvimento, dentre outros agentes, visando, dessa forma, estabelecer um 

intercâmbio e uma maior aproximação das ações do Governo do Estado com órgãos 

e instituições que se somam para divulgar e viabilizar a exploração das 

potencialidades de Sergipe.  

   Também neste ano de 2017 foram feitos contatos freqüentes com a VLI, 

Petrobras e Aliança – Hamburg Sud, com vistas à elaboração de proposta para 

modernização e ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), inclusive 

vencendo a barreira existente até então e dando início a movimentação de 

contêiner através do Porto de Sergipe. Outra ação exitosa que contou com a 

participação do Governo do Estado, através da Sedetec, foi para a construção da 

Usina Termoelétrica (UTE) Porto de Sergipe, que está em fase de implantação na 

Barra dos Coqueiros e já nessa fase está gerando 1.700 empregos diretos e outros 2 

mil de forma indireta, além da perspectiva de utilização do gás excedente para 

atração de novas indústrias para o Estado.    

            O apoio do Governo, através da SEDETEC e órgãos vinculados (CODISE, 

FAPITEC, JUCESE, SERGAS e ITPS), permitiram que os empreendedores  
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alavancassem novas atividades produtivas, fundamentais para a geração de 

emprego e renda para a sociedade sergipana, bem como a ampliação de recursos 

que possibilitaram o avanço da tecnologia, da ciência e inovação em Sergipe.  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 
Tecnologia 
 
LEI Nº. 7.950  

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014  
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 27.125, DE 30/12/2014  
Art. 2º O Governador do Estado e os Secretários de Estado exercem as atribuições 
das respectivas competências constitucionais, legais e regulamentares, auxiliados 
pelos Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Estadual.  
Art. 3º Compõem a Administração Pública Estadual:  
I - a Administração Direta, constituída pelos Órgãos integrantes da Governadoria 
Estadual, pelas Secretarias de Estado e por outros Órgãos que lhes sejam 
legalmente equiparados, bem como por aqueles integrados às suas estruturas 
administrativas;  
II - a Administração Indireta, sob as formas institucionais abaixo, dotadas de 
personalidade jurídica própria:  
a) Autarquias;  
b) Autarquias em Regime Especial;  
c) Fundações Públicas;  
d) Fundações Estatais de Direito Privado;  
e) Empresas Públicas;  
f) Sociedades de Economia Mista; e,  
g) Demais Entidades de Direito Privado sob o controle direto ou indireto do Estado.  
 
SEÇÃO VI  
DAS SECRETARIAS DE ESTADO COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO, ENERGÉTICO, AGRÁRIO, 
HABITAÇÃO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA  
SUBSEÇÃO I  
DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Art. 25. Compete à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia - SEDETEC, a política governamental relativa ao 
desenvolvimento econômico, científico e tecnológico; a promoção do 
desenvolvimento da atividade empresarial e respectivos incentivos; a promoção do 
aproveitamento econômico dos recursos minerais; a implantação de distritos 
industriais; o registro do comércio; a realização e organização de exposições e feiras 
empresariais; a capacitação de mão-de-obra para as empresas; a pesquisa e o 
fomento à produção científica e tecnológica; a elaboração de projetos que estimulem 
a criação e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas; a organização da 
atividade empresarial através de arranjos e cadeias produtivas; a promoção, em 
concurso com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, da 
educação profissional e tecnológica, visando à capacitação e qualificação para o 
mercado; a elaboração e execução de planos, programas e projetos de pesquisas e  
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de desenvolvimento energético sustentável; a supervisão da distribuição de gás 
canalizado; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 
finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares. 
 
 

 
              MISSÃO E VISÃO 

 
 
              Missão 

   Promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sergipe, 

de forma participativa e sustentável, fomentando a inovação e a 

competitividade do setor produtivo nos territórios. 

 

         Visão 

Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico, a partir de uma gestão pública eficiente, promovendo 

a inovação e a descentralização produtiva nos territórios. 
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2. ATUAÇÃO DA SEDETEC 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELA SEDETEC EM 2017 

 

          A SEDETEC possui políticas públicas para o desenvolvimento econômico do 

Estado de Sergipe que são, na sua maioria, transversais e complementares, 

significando o comprometimento com o foco na interiorização do desenvolvimento. 

 

I. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

          Em 2017 a SEDETEC promoveu ações no sentido de contribuir para a 

evolução da política de atração de investimentos no estado, uma vez que um dos 

objetivos da política de desenvolvimento econômico do estado de Sergipe é atrair 

empresas para o seu território, gerando emprego e renda para a população. 

  

          Dentro deste contexto, sua a equipe técnica percebeu a necessidade de criar 

um novo material informativo do estado, levando em consideração que o material 

disponível estava defasado. Foi criado então o Guia de Investimentos de Sergipe, 

um material que reúne as principais informações sobre o estado dentro de uma 

percepção de atração de investimentos, como dados geográficos e 

socioeconômicos, logística, infraestrutura, Programa Sergipano de Desenvolvimento 

Industrial e principais setores da economia sergipana. 

 

          Nos dias 30 e 31 de maio, a Sedetec participou do Brazil Investimento Forum 

2017, um evento realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil) em conjunto com a Presidência da República. O Fórum 

teve como objetivo mostrar aos investidores e representantes dos estados o Brasil 

como país estratégico na economia global e seu potencial para atração de 

investimentos estrangeiros diretos. No evento, além de participar de reuniões com 

autoridades federais e estaduais e ter acesso a informações estratégicas sobre os 
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rumos da economia brasileira, o estado de Sergipe teve um espaço padronizado 

para realizar atendimentos a potenciais investidores nacionais e estrangeiros,  

 

dando a oportunidade ao estado de fomentar novos negócios, parcerias e 

oportunidades de investimento. Neste sentido, cabe destacar o contato que a 

Sedetec fez com a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil. 

 

          Seguindo as diretrizes traçadas pela Secretaria no tocante da sua política de 

atração de investimentos, a convite do Sebrae Sergipe, a Sedetec participou da 

feira Brasil Offshore, no município de Macaé, no Rio de Janeiro. A feira, realizada 

no período de 20 a 23 de junho de 2017, é a segunda maior do setor de petróleo e 

gás em todo o do mundo e reúne os principais players do setor, principalmente 

aqueles relacionados às atividades de extração em águas profundas. 

 

Delegações de Moçambique e Nigéria conheceram potencialidades econômicas 
de Sergipe 
 
          O secretário José Augusto Carvalho, do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia (Sedetec) recepcionou no dia 01 de agosto, no Palácio dos 

Despachos, com o vice-governador e secretário de Estado da Casa Civil, Belivaldo 

Chagas, o Embaixador de Moçambique, Manoel Tomás Lubisse. A comitiva 

moçambicana veio a Sergipe, a convite do Governo do Estado, para conhecer as 

potencialidades econômicas e discutir um possível intercâmbio comercial entre 

empresários sergipanos e o país africano. O conselheiro Econômico para o Comércio 

da Embaixada de Moçambique, Jaime Nicolas, e o conselheiro Econômico para o 

Turismo, Romualdo Johnam, explanaram sobre o potencial, características físicas e 

econômicas do país africano.  

 
          Representantes da empresa nigeriana Golar LNG também foram recebidos no 

mês de julho na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia (Sedetec), durante reunião com o secretário José Augusto Carvalho. 

Acompanhado da superintendente executiva da Casa Civil, Conceição Vieira e dos 

assessores de Governo, Oliveira Júnior e Ricardo Lacerda, além do diretor de 
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Industrialização da Codise, Ronin Marques, ele recepcionou a delegação, originária 

do Estado de Lagos, na Nigéria, composta pelo vice-presidente da Golar, para a  

 

 

África, Augustine Isiuwe, o coordenador da empresa de energia, Rotimi Balogun e o 

consultor técnico, Ayodele Ikumakpayi. 

 

          Os executivos nigerianos vieram conhecer o projeto da Usina Termoelétrica 

Porto de Sergipe, sendo ciceroneados pelo presidente da Celse, Eduardo Maranhão. 

“Como menor e mais populoso estado da Nigéria, Lagos enfrenta problemas com o 

suprimento de energia e para eles tem sido um desafio pensar um projeto que 

atenda a demanda da região, inclusive como realizar parcerias com outras 

empresas”, disse Eduardo, traduzindo as declarações do nigeriano Balogun, ao falar 

sobre o objetivo da visita. 

 

          Na Brasil Offshore a Sedetec teve um espaço no estande do Sebrae Sergipe, 

juntamente com três empresas sergipanas e uma baiana, que fazem parte da Rede 

Petrogás de Sergipe. Neste espaço, a Sedetec teve a oportunidade mostrar para os 

participantes da feira as perspectivas para o setor em Sergipe e de realizar diversos 

contatos e reuniões com empresas e instituições presentes no evento. Entre essas 

reuniões, destaca-se o contato feito com o Israel Trade & Investment, instituição 

ligada ao Ministério da Economia de Israel, com a qual a equipe da Sedetec tratou 

sobre possíveis parcerias nos setores de tecnologia da informação, inovação e 

startups, saneamento básico e recursos hídricos. 

 

          Em setembro, de 13 a 15, técnicos da SEDETEC participaram da Conferência 

Latino-Americana de Investimentos (CLAIN), organizada pela Apex-Brasil em 

parceira com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência de 

Desenvolvimento do Paraná. O CLAIN teve como objetivo promover o debate sobre 

estratégias de posicionamento para atração de investimentos e compartilhamento 

de boas práticas entre os países e agências de desenvolvimento e atração de 

investimentos, além da discussão sobre os desafios e rumos da economia do país e 

de suas regiões. O evento foi uma grande oportunidade para realização de 
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networking com as demais instituições e de atualizar e fortalecer o conhecimento 

da Secretaria com relação às novas metodologias de trabalho em atração de  

 

 

investimentos, o papel das agências de promoção de investimentos e os acordos de 

cooperação. 

 

          Nos dias 09 e 10 de outubro, a Sedetec recebeu a representante da região 

nordeste da instituição Israel Trade & Investment, a Sra. Sheila Golabek 

Sztutmann. O encontro foi resultado de uma agenda construída com a instituição 

israelense desde o contato que a equipe do DET teve com a mesma na Brasil 

Offshore, em junho. 

 

          No dia 10 de novembro, a Sedetec realizou uma reunião com representantes 

da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China (CCIBC) para apresentar propostas 

de projetos estruturantes para o estado e tentar viabilizar investimentos chineses 

em Sergipe. Ao todo foram apresentados 08 projetos ao Diretor-Executivo, o Sr. 

Sérgio Bayas, e aos demais integrantes da CCIBC para investimentos em setores 

estratégicos para a economia sergipana. Cabe ressaltar que essa reunião foi um 

desdobramento do Encontro Econômico Sergipe-China, realizada no Palácio de 

Despachos, no dia 25 de agosto, no qual a equipe da SEDETEC fez uma 

apresentação ao Presidente da Câmara, o Sr. Charles Tang, mostrando as 

características e potencialidades do estado de Sergipe. 

 

          Também em novembro, nos dias 13 e 14, a Sedetec participou do 35º 

Encontro Econômico Brasil e Alemanha (EEBA), realizado pela Confederação 

Nacional das Indústrias e pela Federação de Indústrias Alemãs, em Porto Alegre-RS. 

O evento reuniu autoridades governamentais, lideranças empresariais, empresas e 

instituições brasileiras e alemãs para discutir sobre a ampliação de investimentos e 

novas formas de cooperação entre os dois países. 

 

          Tendo em vista a valiosa oportunidade para prospectar investidores 

nacionais e internacionais para o estado de Sergipe, a Sedetec teve um estande na 
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feira para mostrar as potencialidades do estado e realizar reuniões com os 

participantes do evento. A iniciativa rendeu bons contatos e oportunidades, que  

 

 

estão sendo mantidos e monitorados pela equipe do DET. Ainda neste sentido, 

como resultado de uma reunião realizada com o representante da Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores de Couro, 

Calçados e Afins (Abramec) no EEBA 2017. 

 

          A SEDETEC, no dia 14 de novembro, realizou uma visita à empresa Master 

Equipamentos, empresa de tecnologia e maquinário para a indústria calçadista, 

localizada em Novo Hamburgo-RS, para mostrar o trabalho que o Governo de 

Sergipe tem feito para adensar a cadeia produtiva calçadista no estado, assim 

como os incentivos que podem ser oferecidos pelo estado. 

 

          Para fechar o mês de novembro, no dia 21, foi recebido na Secretaria o Sr. 

Sérgio Ferreira, coordenador do Escritório Nordeste da Apex-Brasil. O intuito da 

visita do Sr. Sérgio foi apresentar o novo escritório da Apex-Brasil em Recife e 

entender como o Governo de Sergipe, através da Sedetec, está trabalhando com 

relação à promoção de exportações e atração de investimentos estrangeiros 

diretos. A reunião foi de extrema relevância para identificar sinergias e marcar um 

início de agenda voltada aos temas mencionados entre a Secretaria e a Apex-Brasil 

no nordeste. Cabe destacar ainda que a visita do Sr. Sérgio foi resultado de um 

contato feito com o mesmo durante o Brazil Investment Forum, em maio. 

 

II. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

          No dia 20 de julho, a Sedetec realizou um seminário com empresas do setor 

de tecnologia da informação no Hotel Radisson. O evento reuniu empresas do setor 

e órgãos públicos e teve como objetivos apresentar duas novas empresas (Tascom e 

Criarenet) instaladas no Sergipetec e discutir projetos, serviços e oportunidades de 

negócios na área de tecnologia, informação e comunicação. O evento fez parte do 
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esforço da secretaria tem feito para construir de um ecossistema inovação no 

estado. 

 

 

 

          No mês de agosto, nos dias 10 e 11, a equipe do DET, em conjunto com o 

Chefe de Gabinete da Secretaria, fez uma visita ao presidente do Campus Party em 

Salvador para apresentar a proposta da realização do evento em Aracaju, em 2018.  

 

          A visita técnica ocorreu em Salvador. A intenção era viabilizar o evento de 

grande porte para ser realizado em Aracaju, atrair empresas de base tecnológica, 

principalmente para o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), disseminar 

inovação e conhecimento através do Campus Party e fortalecer o ecossistema de 

inovação em Sergipe. 

 

III. COMÉRCIO EXTERIOR 

 

          Um dos principais pilares de atuação da Sedetec nos últimos anos foi o 

Comércio Exterior. A Secretaria tem buscado capacitar as empresas sergipanas para 

atuar de forma competitiva e contínua no mercado internacional. Além disso, a 

Sedetec tem feito uma forte articulação para o desenvolvimento do Porto de 

Sergipe, principalmente para movimentação de containers e, posteriormente, para 

transformação da área retroportuária num Complexo Industrial Portuário. 

 

          Neste sentido, a equipe do DET participou, nos dias 09 e 10 de agosto no Rio 

de Janeiro-RJ, do Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX). O evento, 

promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (ACB), teve como tema 

“Reduzir Custos para Exportar, Reindustrializar e Crescer” e como objetivo reunir 

especialistas, empresários, representantes do governo e profissionais da área para 

discutir as principais questões relacionadas à atividade, como transportes, 

logística, financiamento, tributação, novos mercados, negociações internacionais, 

sistema aduaneiro, soluções, serviços, inovação, competitividade e 
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sustentabilidade. O evento ainda teve a participação do Presidente da República, 

Michel Temer. 

 

 

 

    

IV. PARQUE TECNOLÓGICO - APOIO AO SERGIPETEC - CONTRATO DE GESTÃO 

SEDETEC-SERGIPÉTEC     

 

          Através do Contrato de Gestão 02/2016 teve continuidade a parceria entre a 

SEDETEC e o Sergipe Parque Tecnológico (SERGIPETEC), Organização Social (OS) 

que atua na promoção de atividades econômicas inovativas, através de projetos  

técnicos e incubação de empresas, abrangendo os segmentos de tecnologia da 

informação, biotecnologia e energias renováveis. O principal produto do referido 

CG foi a implantação e viabilização de um Parque Tecnológico, que foi Inaugurado 

este ano, que induzirá o desenvolvimento econômico, prioritariamente nas áreas de 

tecnologia da informação, energia e biotecnologia e prestará serviços ao poder 

público estadual nestas áreas. O valor liberado no exercício, até o mês de 

novembro, alcança o valor de R$ 2.193.677,04 (dois milhões, cento e noventa e 

três mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos). 

 

          A atuação da OS é monitorada pela SEDETEC com o intento de avaliar o seu 

desempenho, o alcance das metas e a aplicação dos recursos conforme o plano de 

trabalho estabelecido no CG 02/2016.  

 
SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 PELO SERGIPETEC 

 

          O SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC, organização social e sem 

fins lucrativos, que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento científico e 

tecnológico local e regional, através do fomento de atividades de pesquisa e de 

ensino, do apoio a empreendimentos de base técnica e industrial e da 

implementação de um parque tecnológico que contemple a gestão compartilhada 

de recursos humanos, materiais, físicos e técnicos, voltadas ao desenvolvimento 
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social, institucional, econômico, da cidadania, da qualidade de vida e da promoção 

do pleno emprego, nas áreas de: Cultura; Ensino, Treinamento e Aperfeiçoamento; 

Pesquisa Científica e Tecnológica; e Proteção, Conservação do Meio Ambiente e 

Organização Adequada do Território.   

 

 

          Em 2017, diversas ações foram implementadas nos três segmentos de 

atuação do SERGIPETEC, além de outras e diversos resultados positivos foram 

alcançados, conforme resumo apresentado a seguir: 

 

BIOTECNOLOGIA 

 

          A OS SergipeTec através da Biofabrica de Mudas produziu e distribuiu para 20 

apicultores selecionados nos municípios de Indiaroba, Gararu e Itaporanga da 

Ajuda, 5.784 mudas nativas das espécies Pau-Brasil - Caesalpinia echinata; Paineira 

ou Barriguda - Ceiba glaziovii; Aroeira da Praia - Schinus terebinthifolia; Aroeira do 

Sertão - Myracroduon urundeuva; Angico Vermelho - Anadenanthera colubrina; 

Pitomba - Talisia esculenta; Ingá - Inga laurina; Sabiá - Mimosa caesalpiniaefolia; 

Jurema Preta - Mimosa tenuiflora e Angelim - Andira fraxinifolia em apoio as APLs 

de apicultura de Sergipe, que podem ofertar uma boa produtividade apícola, além 

de agregar outros subprodutos de forma indireta como madeira, fruto, paisagismo 

entre outros. 

 

          Continuou em andamento, até julho/17, o projeto denominado, Projeto 

Florestas Apícolas com recursos do Ministério da Justiça -CFDD/MJ, através do 

Convênio 811.246/2014 firmado com o SergipeTec, visando o incentivo à 

conservação ambiental, através da formação, recuperação, enriquecimento de 

florestas apícolas, propondo a seus beneficiários o desenvolvimento conjunto de 

ações, a fim de formar uma cultura de conservação e uso sustentável que possam 

ser multiplicados, respeitando a realidade regional do meio rural Sergipano. 

 

          O projeto realizou ações de coleta de sementes e de explantes para a 

produção de mudas a serem plantadas em diversos municípios do Estado de 
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Sergipe, tais como: Japoatã, Pacatuba, Neópolis, Pacatuba, São Francisco, Siriri, 

Itaporanga D"Ajuda, Estância, Umbaúba, Indiaroba, Nossa Senhora das Dores, Nossa 

Senhora da Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Poço Redondo. Foram produzidas 

27.204 mudas de espécies da Mata Atlântica e 9.800 mudas do bioma da Caatinga. 

 

 

          Através do Convênio 01.08.0498.00, firmado com a Financiadora de Estudo e 

Projetos – FINEP, foi ampliada e equipada a Biofábrica de Mudas para produção de 

mudas micropropagadas de cana-de-açúcar. A Biofábrica está pronta para em 

entrar em operação e visa atender a demanda do estado de Sergipe e outras 

regiões na implantação de ‘sementeiras’ de cana-de-açúcar com alta qualidade 

fitossanitária e genética. Por meio do mesmo convênio, entrou em operação, o 

Laboratório de Controle de Qualidade, acomodando pesquisadores da Em drago, 

com o objetivo de pesquisar e desenvolver novos gêneros de fungos 

entomopatogênicos para controle biológico de pragas na agricultura. Aliado a este 

projeto foi implantado e equipado uma Unidade de Produção de Inimigos naturais – 

UPIM, pronta para entrar em operação, a qual visa a produção estimada de 100 

toneladas / ano de fungos para combate as pragas nas agriculturas.  

 

ENERGIA (ENERGIAS RENOVÁVEIS, PETRÓLEO E GÁS NATURAL) E MEIO AMBIENTE 

 

          Está na fase final a implantação dos laboratórios do Núcleo de Energias 

Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe (NEREES) no Parque, integrante do 

Convênio FINEP Estruturante II, sendo composto por laboratórios para desenvolver 

pesquisas sobre energia solar, eólicas, bioenergia e biomassa. Também tem a 

função de estudar e apoiar projetos de eficiência energética, conservação de 

energia, planejamento energético, seqüestro e crédito de carbono. Os laboratórios 

do NEREES são operados por um arranjo institucional que envolve mais de dez 

pesquisadores doutores das instituições de pesquisas do estado: UFS, ITP, 

EMBRAPA, sob coordenação do SergipeTec. 

 

          O NEREES adquiriu quatro unidades de medição eólica e solarimétrica, e 

viabilizou R$ 300.000,00 de recursos financeiros através de Convênio firmado com a 
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FINEP dentro do Projeto Estruturante II para instalação dos equipamentos em 

mastros de 100 metros de altura, no interior do estado. Esta ação será 

implementada a partir de 2018, sendo necessário o aporte complementar de R$ 

450.000,00 até 2019 para o custeio da campanha de medição, transmissão de dados 

e contratação de consultoria especializada para o tratamento e certificação dos  

 

dados por 2 anos, manutenção dos equipamentos, proteção patrimonial, 

deslocamentos, trabalhos gráficos para geração do atlas eólico e solarimétrico do 

Estado de Sergipe. 

 

          A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Energias Renováveis 

(IEBTER), já parcialmente equipada, está disponibilizando 10 salas com 40 m² cada, 

para apoiar o desenvolvimento de empreendedores e empresas de base tecnológica 

nos diversos segmentos das energias renováveis, atuando como elemento de ligação 

entre as demandas do mercado e os resultados de pesquisas geradas pelos 

subprojetos do projeto Estruturante II. 

 

          Dentro do Projeto Estruturante II, em 2017 foi concluída e inaugurada a 

primeira etapa do Laboratório de Química Analítica e Orgânica e Biocombustíveis 

(LABORG), instalado no ITPS, e coordenado pelo SergipeTec. 

 

          Com apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, o 

SergipeTec viabilizou recursos da ordem de R$ 160.000,00 para preparação de um 

pacto de produção sustentável para o setor cerâmico de Sergipe, até maio de 2018, 

incluindo uma Missão Técnica a Minas Gerais, para incorporar as boas práticas de 

eficiência energética e produção mais limpa na produção de cerâmica vermelha. 

Essa ação envolve o Sindicato das empresas ceramistas do Estado de Sergipe, 

SEBRAE, FIES e órgãos ambientais do Estado. 

 

          Em 2017, o SergipeTec coordenou o Grupo de Trabalho de Tecnologia da 

Rede Petrogás, com a participação em todas as reuniões, em parceria com o 

SEBRAE e a PENSE – Empresa de Petróleo e Energias de Sergipe. O GT de Tecnologia 

tem por objetivo identificar novas demandas tecnológicas na cadeia de petróleo e 
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gás, visando o fomento de novos negócios e fomentar as ações para desenvolver 

atividades em energia solar fotovoltaica. Dessa ação, mais de dez empresas 

sergipanas passaram a atuar no mercado de geração de energia solar fotovoltaica, 

com foco no desenvolvimento do Estado de Sergipe, que se encontra no 25º lugar 

no fomento dessa fonte de energia renovável. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

          Em 2017 foi dada continuidade ao desenvolvimento e manutenções 

evolutivas de diversos projetos pela área de Tecnologia da Informação e 

comunicação (TIC) por meio dos contratos de prestação de serviços firmados com 

órgãos do governo como a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e Secretaria de estado da Educação de 

Sergipe (SEED/SE). Por meio do contrato Nº 04/2013 firmado com a SEFAZ foram 

desenvolvidos e mantidos alguns projetos relevantes, com o intuito de aumentar a 

arrecadação do Estado de Sergipe, tais como: 

 

a) Projeto Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim);      

b) Portal da Transparência; 

c) Sistema de Informações Gerenciais:  

d) Integração do Cadastro de Contribuintes com a Junta Comercial de Sergipe 

(JUCESE); 

e) Sistema Fazendário e de Gestão da Despesa Pública (iGESP). 

 

OUTROS PROJETOS 

 

          Com o foco em atrair novos empreendedores, a direção do SergipeTec tem 

buscado firmar parceiras com instituições nacionais e internacionais, com destaque 

em 2017 para as reuniões realizadas com o Consulado de Israel e a Câmara de 

Comércio Brasil-China.  
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          A Incubadora de empresas multisetorial do SergipeTec fechou o ano de 2017 

com 11 empresas participantes do processo de incubação de empresas. 

 

          No apoio ao desenvolvimento ainda das empresas incubadas, foi firmada 

parceria com a IBM, visando inserir as empresas incubadas no Programa de 

Empreendedorismo da IBM. O Programa disponibiliza para as empresas até US$120k     

 

em créditos, por um ano, para o uso de 130 serviços na plataforma IBM Cloud, com 

o Watson, IoT [Internet das Coisas], Blockchain e Banco de Dados. Além disso, as 

empresas também terão acesso a eventos e mentorias sobre tecnologias IBM, 

acesso a toda a parte de Infraestrutura como Serviço, e também mais visibilidade 

para startups que utilizam os serviços da IBM Cloud. 

 

          Em 2017 a OS SergipeTec continuou atuando na gestão financeira do projeto 

denominado Rede de Extensão Tecnológica de Sergipe (RedeTec) financiado pela 

FINEP com contrapartida do Governo de Sergipe. Neste projeto estão sendo 

diagnosticadas e realizadas ações tecnológicas em mais de 40 empresas sergipanas 

dos segmentos de petróleo e gás, alimentos, confecções, cerâmica e móveis. Possui 

como finalidade articular e integrar um conjunto de instituições para atender e 

difundir o conhecimento sobre inovação e tecnologias para melhorar a 

competitividade das micro, pequenas e médias empresas. O projeto tem como 

executor o Instituto de Tecnológico e Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). 

 

          Encontra-se em fase de conclusão o projeto denominado Implantação do 

Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Tecnologias de Sergipe (CeTS). O projeto 

tem como objetivo o desenvolvimento de dois núcleos. Um ligado a junção da 

tecnologia de informação com saúde e outro a manufatura aditiva.  

 

          As ações contam com recursos oriundos do Contrato firmado com a FINEP na 

ordem de R$ 3.343.600,00, além de contrapartidas do Governo do Estado, através 

da SEDETEC, no valor de R$ 50.000,00; outra contrapartida econômica tem origem 

na Universidade Federal de Sergipe - UFS no valor de R$ 668.774,54 e do 
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SergipeTec de R$ 620.230,32. O SergipeTec atua como gestor financeiro e 

executor.  

 

          Em 2017 os projetos desenvolvidos diretamente pelo SergipeTec, empresas 

instaladas no Parque e contratos firmados, contribuíram com 100 postos de  

trabalho no mercado Sergipano, devendo ser duplicado em 2018 com a inserção de 

novas empresas no Parque. 

 

V. TECNOLOGIAS SOCIAIS               

 

          O Contrato de Gestão (CG) Nº. 01/2016 celebrado entre a SEDETEC e o 

Instituto de Pesquisas e Tecnologia e inovação (IPTI), qualificado como Organização 

Social (OS), tem como objeto o desenvolvimento e/ou disseminação de tecnologias 

sociais nas áreas de educação, saúde e economias criativas que contribuam para a 

melhoria das condições de vida da sociedade sergipana, especialmente nos 

municípios de concentração de extrema pobreza.  Além deste projeto, o IPTI 

realizou atividades de apoio à educação, em parceria também com a Secretaria 

Estadual de Educação (SEED). 

 

          Cabe à SEDETEC o acompanhamento técnico da execução dos objetivos 

estratégicos, metas, orçamento e análise dos indicadores de resultado. 

 

          Os recursos liberados através da ação 0983 – Disseminação de Tecnologias 

Desenvolvidas para a Inclusão Social alcançou ao longo do exercício o valor de R$ 

308.788,00.  

 

VI - ASSESSORAMENTO TÉCNICO  

 

I- Prospecção de novos negócios para o Estado 

 

I-1-Principais empresas e grupos empresariais contatados:  
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          GenPower Group (usina termoelétrica em fase de implantação), Cooper 

Standard (indústria fabricante de componentes automotivos – lançada pedra 

fundamental em 24/11/17), Câmara de Comércio e Indústria Brasil China e 

representante de empresários chineses, indústrias de fertilizantes, indústrias 

madeireiras, de esquadrias metálicas, artefatos de cimento, fabricação de peças e  

 

acessórios para área automotiva, indústrias da área têxtil, da área alimentícia, 

empresas de telemarketing, dentre outras. 

 

II- Porto - a ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa TMIB, inclusive para 

a movimentação de containeres. 

 

II-1-Contatos freqüentes com a VLI, Petrobrás e Aliança - Hamburg Sud, com vistas 

à elaboração de proposta para modernização e ampliação do terminal. 

 

II-2-O terminal venceu a barreira até então existente e deu início neste ano à 

movimentação de containeres. 

 

III- Assistência, acompanhamento e apoio às diversas empresas que compõem o 

parque industrial em funcionamento no Estado. 

 

 

          III-1- Prestada assistência a todas as empresas beneficiárias ou não do PSDI - 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, com a identificação de 

alternativas para eventuais problemas enfrentados durante as fases de implantação 

e operação de suas unidades, a exemplo do apoio locacional concedido à indústria 

de chuveiros Hydra Aracaju (antiga Corona), que emprega atualmente 1.033 

colaboradores. 

 

IV-Área institucional 
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          IV-1-Divulgação do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial junto 

a empresas interessadas em efetivar novos empreendimentos ou em expandir suas 

áreas de atuação. 

 

V-Destaques especiais 

 

          V-1- Em fase de implantação a Usina Termoelétrica (UTE) Porto de Sergipe, 

na Barra dos Coqueiros. A usina estará em pleno funcionamento em janeiro de 

2020, e vai fornecer 1,5 gigawatts de energia elétrica, com capacidade equivalente 

a 15% da demanda de todo o Nordeste  

 

          V-2- Em 24 de novembro último, foi lançada a pedra fundamental para 

construção da Cooper Standard, no município de Divina Pastora, a 39 km da capital 

sergipana. A indústria do setor automotivo que é referência mundial em sistemas 

de vedação, antivibração e componentes para transferência de freio e combustível 

será instalada em uma área total de 51 mil m², localizada às margens da Rodovia 

SE-160, nas proximidades da cidade de Santa Rosa de Lima, onde vai gerar 

inicialmente 180 novos empregos diretos. Com um investimento de R$10 milhões na 

construção e infraestrutura, a nova unidade do grupo vai ocupar um prédio de 12 

mil m² e a previsão é de que inicie suas atividades no final do próximo ano. 

 

VI-ZPE de Barra dos Coqueiros 

 

          VI-1-Ainda não houve manifestação do Ministério do Desenvolvimento 

Indústria e Comércio Exterior sobre o pedido de reconsideração apresentado ao 

CZPE a respeito do cancelamento da prorrogação do prazo para início das obras da 

ZPE.  

 

          A área onde seria instalada a ZPE foi destinada à implantação da usina 

termoelétrica do GenPower Group.  
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          VII-2-O Estado deverá propor nova área para a instalação da ZPE, 

submetendo-a para apreciação e aprovação pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. 

 

VII-Audiência pública sobre o Gás 

 

          VII-2-Realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

Sergipe (AGRESE), por solicitação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 

da Ciência e Tecnologia (Sedetec), a audiência reuniu empresários, estudantes e 

sociedade em geral com o objetivo de receber e discutir as contribuições sobre os 

procedimentos utilizados no cálculo da tarifa média dos serviços de distribuição de 

gás canalizado em Sergipe. 

 

VII. CONSELHOS VINCULADOS À SEDETEC 

 

Conselho de Desenvolvimento industrial – CDI 

 

          O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI é um 

instrumento de promoção do desenvolvimento sócio econômico do Estado, através 

da concessão de incentivos e estímulos a empreendimentos. Administrado pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - 

SEDETEC, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - 

CODISE, tem como órgão consultivo e normativo superior o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial – CDI. 

 

          Dentre as atribuições que lhe são comedidas, o CDI, contribui na formulação 

e execução da política de desenvolvimento do Estado, propondo diretrizes, 

prioridades e instrumentos necessários para a concessão de estímulos e benefícios 

a empreendimentos industriais, agroindustriais, turísticos e ou ações voltadas para 

a tecnologia da informação e fabricação de materiais e equipamentos para infra-

estrutura de comunicação, em termos de geração de novos empregos, integração 

setorial que fortaleça a cadeia produtiva do segmento industrial, e que venham a 

resultar na descentralização econômica e espacial das atividades produtivas. 
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           Neste contexto, a atração de investimentos para Sergipe amplia os 

horizontes para além do fomento ao Setor Industrial, corroborando a tendência  

 

mundial de crescimento com responsabilidade social, oferecendo inúmeras 

vantagens para quem venha aqui se estabelecer, mas sem deixar de buscar, como 

contrapartida, a ampliação da ocupação da mão de obra local e, 

conseqüentemente, aumentar a renda familiar, resultando em melhor qualidade de 

vida de sua população. 

 

 

 

 
Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI  

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI (Lei 3.140) 

Ações Realizadas no Exercício 2017 

  

AÇÕES REALIZADAS  

      

          As ações da SEDETEC/CODISE se mantiveram firmes na busca de incentivar e 

estimular o desenvolvimento sócio-ecônomico estadual mediante a concessão de 

incentivos de que trata a Lei 3.140/91 e suas alterações subsequentes.  

      

  Resumo das ações realizadas 
      
      
 Discriminação TOTAL    
 Pleitos atendidos 105    
 Incentivos concedidos (15 Novas Indústrias)   28    
 Projetos em análise     7    
 Pleitos em andamento(*)    29    
 (*) Refere-se aos anos de 2015 e 2016 sendo alguns pendentes de 

documentação. 

   

    Pleitos atendidos       
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 A CODISE encaminhou para apreciação 128 (cento e vinte e oito) processos 

dos quais o CDI aprovou 105(cento e cinco) pleitos. Dentre os atendidos vale 

destacar que 28 (vinte e oito) se refere a concessão de incentivos, sendo 15 

(quinze) para novos empreendimentos, 03 (três) autorizações para inclusão de  

 

novos produtos de acordo com a Classificação Nacional de Atividade - CNAE e 05 

(cinco) para ajustar razão social, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

 

 

 

   

      
 Discriminação TOTAL    
 Concessão de Incentivos  28    
 Extensão de Prazo 4    
 Revisão Enquadramento 0    
 Inclusão de novos Produtos 3    
 Extensão para Filial 0    
 Alteração de Início de Fruição 0    
 Alteração da Razão Social 5    
 Outros (FAI, revogações, autorização p/anuência, mudança de endereço, 
altera percentual p/ aluguel) 65    
 TOTAL GERAL                                                    105 
 
 
  
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
       Tipos de incentivos concedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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       Dos 29(vinte e nove) incentivos concedidos, 41% (quarenta e um por cento) se 

refere a incentivo fiscal, conforme demonstra o quadro a seguir. 

 

     
 Tipos de Incentivo Quant %  
 Fiscal 6 41,00  
 Locacional 25 59,00  
 Financeiro 0 0,00  
 Infra-Estrutura 0 0,00  
 TOTAL  31 100  
  
 
 
 
 
 
    
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
    
Conselho de Desenvolvimento Comercial – CDC 
 

          Criado no ano de 1987, o CDC estava inativo desde 2009. O conselho integra 

a estrutura administrativa da Sedetec para assessoramento ao governo estadual na 

formulação e execução da política do desenvolvimento comercial do Estado. 

 

          Fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Comercial os seguintes órgãos: 

Vice-Governadoria, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 



 

 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 

 

27  

Ciência e Tecnologia, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Representante da Federação da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas, Representante do Sindicato dos Empregados no Comércio, 

Representante da Federação do Comércio, Representante da Federação das 

Associações Comerciais e Empresariais de Sergipe e Representante do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe.   

 

          O Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 

e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, empenhado em desenvolver cada vez mais o 

comércio sergipano, promoveu em 2011 a reativação do Conselho de 

Desenvolvimento Comercial (CDC).  

 

 

       

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – CONCIT 

 

          Com base no que dispõe a Lei que criou o CONCIT, cabe aos seus membros 

discutir, avaliar e propor diretrizes para a formatação e execução da política 

estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.  

 

          O colegiado efetuou reunião no exercício 2017, tendo apreciado e aprovado 

matérias de elevado interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico do 

Estado de Sergipe. 

 

          No início do exercício 2017 o CONCIT aprovou o Plano de Aplicação do 

FUNDO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – 

FUNTEC. Os Senhores conselheiros salientaram, por unanimidade, o dinamismo da 

FAPITEC na captação de recursos, constituindo-se em um momento histórico, pois 

nunca se avançou tanto no incentivo a projetos de Ciência e Tecnologia no Estado 

de Sergipe. 

 

 
José Augusto Pereira de Carvalho 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
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