O Ideies se consolidou, ao longo dos últimos

Além de grandes estudos, o Ideies produz regu-

três anos, como o grande laboratório de dados

larmente análises de conjuntura sobre merca-

socioeconômicos do Espírito Santo. Seus estu-

do de trabalho, índice de confiança dos empre-

dos ajudam a guiar as decisões do Sesi e do

sários, de comércio exterior, de produção

Senai, para direcionar seus esforços, no apri-

industrial, dentre outras. Dados como estes

moramento da rede de ensino e na oferta de

podem ser acessados no Portal da Indústria do

cursos de qualificação profissional. O Instituto

Espírito Santo, de fácil navegação, com infor-

se destacou também ao elaborar estudos inédi-

mações econômicas, sociais e setoriais refe-

tos, de grande importância para o planejamen-

rentes ao estado do Espírito Santo.

to do futuro do Espírito Santo.
Um dos trabalhos é o Indústria 2035, um
consistente plano de desenvolvimento econômico feito em parceria com a academia, o setor
público e as forças produtivas, que marca a
retomada de uma participação ativa e colabo-

Essas iniciativas fazem
com que o Ideies se firme
no cenário regional como
um importante ‘think tank’
sobre a economia e,
principalmente, sobre a
sociedade capixaba.

rativa da Findes no planejamento estratégico
do Estado. Um outro levantamento de fôlego é
o IAN, Indicador de Ambiente de Negócios.
Elaborado em parceria com os municípios: ele
identifica 39 indicadores sobre infraestrutura,
potencial de mercado, capital humano e gestão
fiscal de cada cidade do Estado.

- Léo de Castro
Presidente da Findes e Presidente
do Conselho Consultivo do Ideies

A regra e a emoção: o papel da Findes e a
montagem de um time de excelência que
pensa o desenvolvimento do ES

Parafraseando Ed Catmull, quando buscamos liberar a criatividade, aprofundar
os estudos, compreender o contexto de cada análise solicitada ao Ideies, é
preciso ter menos controles hierárquicos, aceitar mais riscos e, principalmente,
confiar no time. Em outras palavras, é preciso deixar a trilha livre para que todos
os colaboradores deem o seu melhor. E mais, requer prestar a atenção a
qualquer cultura organizacional que crie aversão ao risco. Isso não tornará a
tarefa de gerenciar mais fácil, ‘mas a meta não é facilidade, e sim a excelência.’
- Marcelo Saintive
Diretor Executivo

regional preponderantemente agrícola, baseada

O engajamento da Findes no processo de

no setor cafeeiro, chegava tardiamente ao

desenvolvimento

debate sobre a transformação da estrutura

ainda mais claro visto que, em 22 de maio de

produtiva em curso.

1959, a Federação cria um Conselho Técnico

Apesar disso, os contextos político e econômico, à época, fazem com que a discussão do
processo de industrialização nacional repercuEm 2017, recebi o convite do então presidente

trialização acelerada em nível nacional. Em

ta no estado. Nas palavras de Zorzal (1995, p.

eleito, Leo de Castro, para dirigir o Instituto de

outros termos, a Federação surgiu em conso-

359):

Desenvolvimento Educacional e Industrial do

nância com o debate sobre o processo de indus-

Espírito Santo (Ideies). O seu diagnóstico era

trialização vigente no país e refletindo o novo

direto e intuitivo, qual seja, a Federação das

quadro de atores políticos, cuja preocupação

Indústrias do Espírito Santo (Findes) precisava

com o desenvolvimento da economia e da

recuperar a sua capacidade de pensar e contri-

indústria do estado era uma forte diretriz.

econômico

capixaba

fica

cujo objetivo consiste em “apreciar os mais
sérios problemas regionais equacionando-os e
funcionando também, como órgão auxiliar dos
Poderes Públicos, no que tangem aos problemas industriais” [grifo nosso].

“Essas forças (políticas) se agregavam em

Ter em mente este contexto histórico e o objeti-

torno da recém criada Federação das Indús-

vo seminal da Federação bem definido, encora-

trias do Estado do Espírito Santo. O entendi-

javam o início da reestruturação do Ideies. Con-

mento desse processo é muito importante

tudo e como vocês podem inferir, a responsabi-

para a compreensão das transformações futu-

lidade era grande e o desafio era, e ainda é,

Cabe registrar que desde dos anos 30 do século

ras que se processariam na economia capixa-

enorme. Ainda mais quando a realidade é a

Nesse sentido, faz-se necessário compreender

passado, o país deixava de ser uma economia

ba. Isso porque, como se verá, nesse momento

indústria 4.0. Esta nova forma de produção,

brevemente a origem da Findes. Criada em feve-

agrícola passando para uma economia cujo

nasce a nível de concepção ideológica o proje-

caracterizada pela flexibilização, pela digitaliza-

reiro de 1958 pelo industrial Américo Buaiz, a

motor do desenvolvimento seria o setor indus-

to de desenvolvimento socioeconômico para o

ção, pela autonomia dos processos de produ-

Federação nasce com propósito claro: inserir o

trial. Contudo, o Espírito Santo, dado seu

Espírito Santo, que consolidar-se-ia nos anos

ção, pelos novos padrões de consumo, pelas

estado do Espirito Santo no processo de indus-

processo de colonização e com a economia

70/80”. [grifos originais]

novas tecnologias (big data, internet das coisas

buir com o desenvolvimento do Espírito Santo.

e serviços, inteligência artificial, etc.), pelo traba-

desvendar as trilhas possíveis do crescimento

lho em rede, requer um planejamento para este

econômico do estado. Infira que estamos cien-

novo modelo de competição onde a produção

tes sobre o grande valor informacional dos

de ideias e o trabalho criativo são o novo

dados, mas que eles não dizem tudo. Espero,

normal.

também, que os robustos estudos citados neste

Para tal empreitada, busquei inspiração, em
parte, nas experiências das organizações criativas brilhantemente relatadas em “A emoção e a

documento deem uma dimensão do quão
conectados somos com o propósito original da
Federação.

regra – os grupos criativos na Europa de 1850

Por fim, gostaria de ressaltar, novamente, a

a 1950” (Domenico de Masi, organizador).

sorte grande de poder contar com este time de

Neste livro encontramos diversos exemplos

excelência. Mas, acima de tudo, destacar que

valiosos, como o do Instituto Pasteur, o Círculo

fazemos isso com

Matemático de Palermo, o Instituto Central de

singelamente, contribuindo para o desenvolvi-

Restauração de Roma, a Escola de Biologia de

mento de uma sociedade capixaba melhor e

Cambridge, Enrico Fermi e o grupo da rua Panis-

com mais igualdade de oportunidades.

perna, dentre outros.

a emoção de estarmos,

*Mestre em economia, ex-Secretário do Tesouro

Em particular, eu me preocupava com a forma-

Nacional, ex-Presidente da EBP, ex-Secretário de

ção do time do Instituto. Nesse sentido, vale o

Acompanhamento Econômico e ex-presidente

registro de um dos ensinamentos do estudo

do Conselho de Administração do IRB Brasil

destes grupos criativos: “as habilidades inte-

Resseguros S.A.

lectuais e a preparação rigorosa dos indivíduos são exaltadas por um forte envolvimento
emotivo e, quase sempre, por uma admirável
correção profissional, além de um forte senso
de união por pertencer ao mesmo grupo”.
Masi, D. D., p. 19). Ou, nas palavras de apresentação de Marco Antonio de Rezende: “ela (criatividade) é, no mundo da produção, a filha
dileta de um equilíbrio delicado entre razão e
emoção, entre fantasia e senso prático”... E
mais,”...ela se manifesta mais como fenômeno de grupo do que da genialidade de indivíduos isoladamente”.

Em 2019 nos despedimos com tristeza da economista Angela Maria Morandi. Ao longo de
sua brilhante carreira elaborou e coordenou trabalhos relevantes para uma melhor compre-

Ao longo deste relatório de gestão, eu espero

ensão da história econômica do Espírito Santo. E o seu intuito de pensar e ajudar o desen-

que, você leitor, encontre a “razão” sobre como

volvimento econômico e social do estado, inspirou o Ideies em seu propósito.

pensamos em contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo. Identifique a seriedade com que trabalhamos intelectualmente cada informação, cada análise para

ANGELA
MORANDI

Como professora formou diversas gerações de economistas. Inclusive, várias delas e deles
hoje trabalham no Ideies seguindo seus ensinamentos e seu legado.
Angela era conselheira do Ideies e continuará nos inspirando.

RESULTADOS

* Não computado nas entregas finais

IDEIES ENTREVISTA

OBSERVATÓRIO
DA INDÚSTRIA

CLAUDIO
CONSIDERA
CONSULTOR DA FGV, COORDENA O NÚCLEO DE CONTAS NACIONAIS DO

“Com a atual velocidade de geração de dados e informações, o desafio

IBRE/FGV E RESPONSÁVEL PELO MONITOR DO PIB-FGV

do observatório da indústria reside na união entre ciência de dados e
capacidade de análise. Na era dos dados, o acesso a informação é
amplo, nosso diferencial é trabalhar esses dados de forma confiável, ágil
e dinâmica garantindo valor e assertividade às decisões estratégicas”.
- Marília Silva | Gerente do Observatório da Indústria

PORTAL
Dados sociais e econômicos
disponíveis no Portal da
Indústria do ES, via Observatório da Indústria

Qual a vantagem de se ter um indicador

Quais as potencialidades deste indicador

de atividade econômica para o Estado

para a compreensão da economia do

que anteceda os resultados oficiais?

estado, bem como o desenvolvimento

O IBGE, órgão responsável pela elaboração

regional?

do Sistema de Contas Nacionais brasileiro,

O IAE-Findes terá uma desagregação

divulga seus resultados oficiais definitivos

setorial detalhada e será divulgado com 2

para o Brasil e Unidades da Federação dois

meses de defasagem em relação ao mês

anos após o ano de referência. Para preen-

de referência. Possibilitará localizar as

cher essa lacuna temporal vários estados,

ameaças e oportunidades de cada ativi-

inclusive

publicam

dade econômica, o que possibilitará iden-

atividade

tificar as origens de eventuais crises da

econômica, adequando-as à metodologia

economia capixaba e direcionar esforços

das Contas Nacionais. O Indicador da

para minorá-las.

o

estimativas

Espírito

Santo,

conjunturais

da

Atividade Econômica do Espírito Santo
(denominado IAE-Findes) que será divulgado proximamente, tem a vantagem
adicional de poder ser calculado mensalmente, além de prover uma análise detalhada de cada setor de atividade econômica. Com isto, será possível aos gestores
públicos e a sociedade capixaba buscar
soluções que no curto prazo minorem os
efeitos deletérios de uma eventual crise
setorial e no longo prazo ensejem medidas
que evitarão possíveis crises.

Como você enxerga esta iniciativa da
Findes, por meio do Ideies, em proporcionar a sociedade capixaba e ao empresariado um indicador como este?
Este indicador é pioneiro em termos de
calcular os resultados da atividade econômica desagregados em 8 setores (agropecuária, indústrias extrativas, indústria de
transformação, construção, eletricidade,
gás e saneamento, comércio, transportes,
e demais atividades de serviços), provendo informações em tempo recorde.

IDEIES ENTREVISTA

MAPA DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ES

SESI - SENAI
No ano de 2019, a Gerência do Observatório
da Indústria intensificou as análises de inteligência de mercado voltadas para as áreas
fins do Sesi/ES e do Senai/ES.
Entre as entregas destacaram-se: (i) análise
de mercado dos cursos técnicos do Senai; (ii)
levantamento da situação dos egressos do
Senai no mercado de trabalho; (iii) levanta-

PAULO
BARAONA
PRESIDENTE DO SINDUSCON-ES

mento da escolaridade e das ocupações
técnicas por setor e por munícipio; (iv) Pesquisa Sondagem Especial – Tema Inovação; (v)
proposta de pesquisa sobre perfil socioeconômico dos alunos do Sesi; (vi) matriz de transição dos alunos de ensino médio; (vii) levantamento de matrículas de alunos no município de Colatina e (viii) levantamento da quantidade de empresas existentes por setor e
tamanho do estabelecimento.

Sindicatos - Sinduscon

Mapa apresenta informações para:

Com intuito de gerar indicadores atualizados
para o mercado imobiliário da Grande Vitó-

3 mil escolas da esfera pública
e privada do Espírito Santo

78 municípios do estado

34 indicadores de
infraestrutura da escola
03 indicadores de perfil do aluno
02 visualizações do Nível

11 anos de análise

Socioeconômica da Escola (INSE)

As 4 etapas de ensino

06 indicadores

da Educação Básica

de formação docente

cado imobiliário da Grande Vitória?
Reconhecemos a importância que os dados
estatísticos, estudos, pesquisas e levantamentos têm para ajudar a entender uma sociedade.
E com o Censo Imobiliário não é diferente.
Criado e desenvolvido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), no ano
sentar à sociedade um raio x do mercado imobi-

específica, como uma análise agregada, seja por rede de ensino ou etapa de ensino. O

de Educação Básica do ES permite tanto uma análise individual, de uma escola

Censo Imobiliário do Sinduscon-ES para o mer-

de 2002, esse levantamento serve para apre-

Pensando em fornecer informações rápidas e organizadas sobre as escolas de ensino
básico do Espírito Santo, a partir dos dados do censo escolar (Inep), o Mapa das Escolas

Como o senhor dimensiona a importância do

ria, a Pesquisa Imobiliária do Sinduscon-ES
entrou no leque de produtos do Ideies em
fevereiro de 2019.

67 incorporadoras pesquisadas
1.284 questionários aplicados
210 imóveis residenciais
+ 38 imóveis comerciais identificados
27 visualizações de tela interativa

liário capixaba. As informações contidas no
Censo, como o número de unidades em construção por bairros, servem tanto para os incorporadores quanto para o mercado consumidor.
Em fevereiro de 2019, a aplicação da pesquisa
passou a ser efetuada pelo Ideies. Como o
senhor vê essa parceria Sinduscon/Ideies?
A parceria com o Ideies, por intermédio da
Findes, chegou em um momento em que precisávamos dar um upgrade no nosso trabalho.
Nos últimos anos investimos muito em tecnologia buscando aperfeiçoar a nossa metodologia.
Acreditamos no know-how do Ideies e estamos
confiantes de que com essa parceria vamos
conseguir manter o nosso cronograma em dia,
que prevê dois censos semestrais.

A FORMA DE OBSERVAR
O ESTADO EVOLUIU

Orientada a dados, a Gerência do Observatório
da Indústria levanta, estrutura e analisa dados
sociais e econômicos tanto para o Espírito
Santo quanto para o país.

FONTES
DE DADOS
BASES DE DADOS
(40 bases do Ideies em Dados)

IDEIES EM DADOS
Disponibiliza séries históricas que passaram por processos de limpeza
e organização gerando bases em formatos mais flexíveis para o usuário

INDICADORES
PESQUISAS
PRIMÁRIAS

explorar. Neste espaço é possível encontrar dados atualizados das principais variáveis utilizadas pelo Ideies em seus estudos e publicações.

IDEIES ENTREVISTA

OBSERVATÓRIO DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
“Perseguimos a melhoria das condições do

MARCELO
GUARANYS
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
EX-DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

ambiente de negócios em todo o território do
ES, com enfoque nos municípios, afinal de

Construímos o Indicador de Ambiente de

contas é dentro das cidades que os negócios

Negócios para os 78 municípios do Espíri-

acontecem. Além disso, analisamos os aspec-

uma plataforma digital interativa, gratuita

tos de infraestrutura do Estado, como rodovias,

essas iniciativas ajudam a melhorar a

to Santo, e dispomos das informações em
e de fácil acesso. Em sua opinião, como

petróleo e gás natural e questões regulatórias”.

competitividade dessas localidades?

- Gabriela Vichi
Gerente do Observatório do Ambiente de Negócios

brasileira é um dos principais desafios do

O aumento da competitividade da economia
Governo Federal no eixo econômico. Apresentamos um desempenho ruim nos principais indicadores e relatórios internacionais

Para analisar o ambiente de negócios nos 78 municípios
foi construído o Indicador de Ambiente de Negócios (IAN),
composto por 39 indicadores, que é apresentado em um
portal de livre acesso e fácil navegação.

INFRAESTRUTURA
13 INDICADORES

CONDIÇÕES URBANAS
TRANSPORTE
SEGURANÇA PÚBLICA

CAPITAL HUMANO
10 INDICADORES

EDUCAÇÃO
QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA
SAÚDE

POTENCIAL DE MERCADO
11 INDICADORES

ACESSO AO CRÉDITO
DIVERSIDADE SETORIAL
INOVAÇÃO
TAMANHO DE MERCADO

GESTÃO FISCAL
05 INDICADORES

sobre o tema, estando bastante atrás dos
países da OCDE, dos BRICs e até mesmo de
nossos vizinhos latino-americanos.

ingresso na economia formal.
Mas para a mudança do quadro atual, os
esforços do governo federal certamente
precisam ser complementados com ações
dos governos locais, já que muitas das
restrições à melhoria do ambiente de negócios advêm de normas e regulações sob a
competência dos entes subnacionais.
Neste sentido, a plataforma digital organizada pelo Ideies representa uma ferramenta e um subsídio de grande valor para
os gestores públicos estaduais e municipais, que podem ter acesso fácil e gratuito
a um diagnóstico sobre o ambiente de
negócios em cada município do Espírito

Por esse motivo, a melhoria do ambiente de

Santo, organizado em diferentes catego-

negócios é uma diretriz comum a diversas

rias de indicadores. Eu iria além: trata-se

das ações já implementadas e em elabora-

de uma importante ferramenta também

ção no âmbito do Ministério da Economia.

para empresários, comerciantes, empre-

Essas ações englobam, por exemplo, a

endedores e mesmo para a sociedade

simplificação tributária, o desenvolvimento

local, que ganham com a transparência e

da infraestrutura, a racionalização da regu-

podem atuar e cobrar os gestores públi-

lação sobre as atividades produtivas, o

cos de modo informado e qualificado.

incentivo à pesquisa e inovação, a qualificação dos trabalhadores e o apoio para seu

Clique aqui e acesse
a entrevista completa

IAN – INDICADOR
DE AMBIENTE
DE NEGÓCIOS

O IAN é um instrumento que vem a somar na
construção de políticas públicas para o gestor

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO IAN
Passo 1
Análise das diferentes
metodologias de indicadores existentes que de
alguma forma buscavam
medir a qualidade do
ambiente de negócios.

C.01
C.02
C.03
C.04
C.05
C.06

municipal, contribui para estratégias de locali-

Passo 3

Passo 5

Definição da forma de
visualização. Os
municípios deveriam se
comparar em grupos
semelhantes, por isso
construímos os
CLUSTERS.

Garantir que o IAN tivesse
em seus princípios a
transparência e a
facilidade de
entendimento pela
sociedade.

zação de novos empreendimentos para os
empresários e ajuda a sociedade civil entender
a sua realidade.
O IAN apresenta diferenciais inovadores, principalmente na nova forma de comunicar e coloca
o Espírito Santo na vanguarda da discussão
sobre melhorias no ambiente de negócios, por
ser o primeiro estado a apresentar indicadores
para todas as suas cidades.

Passo 6
Passo 2

Passo 4

Definição dos eixos e
construção da base de
dados com mais de 100
indicadores replicáveis em
nível municipal. Manipulação de mais de 8.000
variáveis. Seleção dos
indicadores que iriam
compor o IAN.

Montamos o Portal de
Ambiente de Negócios,
permitindo que o usuário
olhe os seus indicadores e
trace a sua trajetória, por
meio da visualização em
uma régua.

Construímos um
ferramental de
diagnóstico, mas como
poderíamos ajudar o
gestor público a dar os
primeiros passos para
fazer diferente? Foi assim
que iniciamos o
mapeamento das Boas
Práticas.

O lançamento do IAN ocorreu nos dias 29 e 30
de novembro de 2019, no 8º Gestão das Cidades promovido pela Amunes.

DIFERENCIAIS DO IAN

JOGO DE CARTAS

ÚNICO ESTADO

ÚNICA FEDERAÇÃO

Pode ser usado como recurso pedagógi-

Colocou o Estado do Espírito Santo na

Permitiu que a Findes debatesse

co para divulgar às crianças e aos adoles-

vanguarda da discussão do ambiente

com base em fatos e dados a situa-

centes capixabas dados socioeconômi-

de negócios, por ser o único a ter

ção do Ambiente de Negócios do

cos relacionados ao seu território.

indicador para as suas 78 cidades.

Espírito Santo.

POR QUE A FORMA
DE COMUNICAR
DO IAN É INOVADORA?
O IAN nasce com a premissa de não ser mais um ranking, mas sim uma ferramenta

IDEIES ENTREVISTA

de auxílio na gestão municipal. E para isso ser concretizado foram desenvolvidas as
seguintes estratégias de comunicação:

01.

02.

GILSON
DANIEL
PREFEITO DE VIANA/ES E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DO ES (AMUNES)

Transformar o IAN
em um personagem

03.

Prefeito, sabemos que os dados apresen-

tivas para a gestão pública. Por isso acre-

tam a realidade de uma localidade de

dito na ferramenta como um instrumento

forma muito direta e seca, mas ainda

eficaz para diagnóstico e construção de

Primeiro o usuário escolhe o município de

assim você apoiou a primeira edição do

ações.

interesse e depois visualiza os seus valo-

IAN - Indicador de Ambiente de Negócios

res comparando-os entre os municípios

para os municípios do Estado do Espírito

Visualização dos resultados no
portal, com enfoque no cluster

semelhantes.

Santo. Por que?
Desde que o Ideies apresentou a ideia da

04.

construção da ferramenta eu fui um dos
grandes apoiadores. A preocupação que o
IAN traz ao permitir comparar os municípios entre os seus semelhantes, possibilitando que os gestores municipais identifiquem quais os indicadores eles devem

Ideia de Trajetória

perseguir para a melhoria do ambiente de

O usuário ao escolher o município de
interesse no portal, consegue traçar visualmente uma trajetória para todos os 4
eixos e os 39 indicadores, considerando a
média do cluster como o ponto médio
desta trajetória.

Jogo de Cartas
Disseminação do resultados do IAN de
maneira lúdica, de forma a divulgar as
potencialidades dos indicadores para a
sociedade capixaba.

negócios, foge da ideia tradicional dos
indicadores de apenas apresentar um
ranking sem maiores consequências posi-

Prefeito, você acredita que o IAN e as
suas atualizações irão contribuir para
uma gestão pública mais eficiente?
O IAN será um bom sinalizador para que
os municípios consigam se planejar de
forma estruturada. Baseados em dados e
informações, com diagnóstico mais preciso possível os planejamentos serão mais
eficazes e, com isso, os gestores conseguiram alocar os recursos, que são escassos, de forma mais eficiente. Assim criaremos melhores condições para as cidades
e seus moradores.

51
artigos

40

autores

13

autores de
fora do ES

UM ANO DE BLOG
DE AMBIENTE DE
NEGÓCIOS

ARTIGOS MAIS
LIDOS EM 2019:

O Blog oferece artigos de temas variados, com uma

UMA ANÁLISE DOS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO

4º É POSSÍVEL UM MERCADO LIVRE DE GÁS NATURAL

SETOR NO ESTADO

NO ESPÍRITO SANTO?

leitura leve, rápida e informativa. O leitor tem
acesso a conteúdos sobre as emissões de CO2 no
meio ambiente, a energia eólica, a biotecnologia, a
mobilidade urbana, o saneamento básico, a inovação, o ambiente regulatório, o gás natural e a educação infantil. Temas atuais e alinhados às discussões sobre aumento da competitividade, simplificação regulatória e atração de investimento.

3º OPORTUNIDADES PARA INOVAÇÃO NO SETOR
DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO ESPÍRITO SANTO

266 ACESSOS

Por Mayara Bertolani e Thais Mozer, mestres em economia pela Ufes e
analistas do Ideies

visualizações

1º POR QUE NÃO HÁ ENERGIA EÓLICA NO ES?
442 ACESSOS

242 ACESSOS

Por Rafael Cattan, doutorando de Economia pela Unicamp

Por Nathan Diirr, mestrando em economia pela Ufes e analista do Ideies

2º EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA:

5ª MAAS É A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS

UM NOVO OLHAR

TRANSPORTES?

361 ACESSOS

8.959

220 ACESSOS

Por Gabriela Vichi e Ana Paula Holzmeister, doutora em Educação, pesqui-

Por Matheus Oliveira, professor adjunto da UFRJ e doutor pelo programa

sadora em educação infantil e professora da Educação Infantil de Vitória

MIT-Portugal em sistemas de transporte.

5.899
visitantes
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Qual a importância de se produzir análi-

E como você enxerga o papel do Ideies

ses e estudos voltados para a economia

enquanto desenvolvedor desses estu-

capixaba?

dos?

Estudos e diagnósticos são fundamentais

Reúne análises conjunturais e estruturais com

para entender o funcionamento das ativi-

foco no Estado do Espírito Santo e estudos que

dades econômicas locais e da organiza-

permitem uma reflexão sobre temas que

ção geográfica e social dos capixabas, o

influenciam o desenvolvimento socioeconômico

que permite, enquanto parte do Governo

capixaba. Entre as análises e os estudos dispo-

do Estado, embasar decisões que impac-

nibilizados para a sociedade, pode-se citar o
Boletim Econômico Capixaba, o Fato Econômico Capixaba e o Panorama da Indústria do Espírito Santo. É também nesta área que se faz a
condução do Plano Estratégico da Indústria do

setoriais e regionais integrados, voltamento das principais aglomerações

instrumentos necessários para avaliar a

industriais,

eficiência e a eficácia das atividades das

cadeias

política de desenvolvimento que foca na

““Estudamos a fundo o passado, acompanhamos de perto o

distribuição da riqueza e no combate à

presente e ajudamos a indústria e a sociedade capixaba a se

estão relacionados e demandam um

pobreza como estratégia. Esses desafios
conjunto amplo de medidas para consolidar avanços, o que aumenta a resistência

transformações e com o projeto Indústria 2035 o Espírito Santo

da economia a choques, e abre caminhos

está se preparando para essas mudanças.”

como para um aumento mais rápido do

- Silvia Varejão
Gerente de Estudos Econômicos

na operacionalização de programas

suma, estudos e análises oferecem

renda, bem como ajudam a orientar a

preparar para o futuro. Os próximos anos serão de profundas

maneira estratégica na elaboração e

dos para a ampliação e o desenvolvi-

atuam no Estado, que geram trabalho e

planejar o futuro da indústria no estado.

papel fundamental de unir esforços de

tam indivíduos, famílias e empresas. Em

empresas e dos setores econômicos que

Espírito Santo (Indústria 2035), que se propõe a

A Findes, por meio do Ideies, possui

arranjos,

produtivas,

clusters

ou

existentes

no

Estado. Além disso, o associativismo
permite a estruturação ou a expansão
de redes de fornecedores articuladas
com os grandes complexos industriais
instalados ou em implantação no território estadual que trocam informações
e geram trabalho, emprego e renda
para os capixabas.

para um crescimento sustentável, assim
padrão de vida da população.

Clique aqui e acesse
a entrevista completa
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EDNILSON
SILVA FELIPE
PROFESSOR DE ECONOMIA NA UFES E COORDENADOR
DO OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO CAPIXABA

ANUÁRIO DO
PETRÓLEO

O Setor Agroalimentar no Espírito Sainto

O Anuário da Indústria do Petróleo no Espí-

aprofunda

a

rito Santo, em sua 3ª edição, evidencia a

produção primária e a industrial de

importância da indústria do petróleo para

alimentos e bebidas no estado até 2017.

o desenvolvimento econômico capixaba e

conhecimento

sobre

65 mil pessoas empregadas
na atividade

9 mil empresas
O setor está presente nos
78 municípios

R$5,4 bilhões é o valor da

produção agrícola capixaba

O Espírito Sainto é:

do setor para estado, considerando as
novas mudanças regulatórias.

15 tabelas

guido pensar o desenvolvimento do

sentido?

inovação e da competitividade?

sinaliza quais são as novas oportunidades

35 gráficos

Quais iniciativas você destacaria nesse

estado em linha com os desafios da

ESTUDO SETORIAL
AGROALIMENTAR
o

Os economistas capixabas têm conse-

das iniciativas mais robustas nesse

O Espírito Santo é, em certo sentido,

sentido. Isso porque ele parte da inova-

privilegiado porque ao longo do tempo

ção e da competitividade como vetor do

tivemos vários economistas preocupa-

desenvolvimento. E vai além, debate isso

dos com o desenvolvimento do estado. E

tanto regionalmente como setorialmen-

ainda hoje é assim. Mas a grande ques-

te. É o desenvolvimento sendo construí-

tão é que a inovação e competitividade

do diretamente através da inovação e do

são

aumento de competitividade das empre-

processos

super

dinâmicos

e

quando estes mudam, acabam por transformar, ao longo do tempo, também, a
própria ideia de desenvolvimento. O

11 mapas
4 quadros

05 Capítulos:
1. Panorama Internacional

2º maior produtor de mamão

2. Exploração e Produção de Petróleo no ES

2º maior produtor de café
2º maior produtor de pimenta-do-reino

3. Participações Governamentais e
Reflexos Econômicos

3º maior produtor de cacau

4. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

4º maior produtor de ovos

5. Oportunidades para o Espírito Santo

O Indústria 2035 foi e está sendo umas

desafio, então, é que os economistas
precisam sempre renovar suas visões de
inovação e competitividade. E os últimos
tempos tem sido frutíferos nesse sentido. Trazer a inovação e a competitividade – em constante evolução – para o
debate e tratá-los como eixos prioritários
do desenvolvimento foi um ganho extraordinário que só aconteceu mais recentemente.

sas capixabas.
A cooperação que tem aumentando
entre empresas, órgãos representativos
do setor privado, órgãos de governo e
academia também tem muito a aprimorar a visão de desenvolvimento no Espírito Santo, sempre guiada pela necessidade de aumentar a capacidade inovativa
capixaba. O papel que o Ideies faz através de suas análises e divulgação disso
é fundamental, então, para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Clique aqui e acesse
a entrevista completa

BOLETIM
ECONÔMICO
CAPIXABA

FATO
ECONÔMICO
CAPIXABA

É um produto mensal de análise de conjuntu-

É um produto mensal publicado pelo Ideies e em

ra nacional e estadual, analisando os dados

apenas 3 páginas é abordada uma questão, os

e resultados mais recentes da economia.

fatos ligados a ela e as implicações para o ES.

TEMAS ABORDADOS EM 2019
BOLETIM ECONÔMICO CAPIXABA

FATO ECONÔMICO CAPIXABA

JAN

PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA EM 2019

SETOR AGROALIMENTAR

FEV

O PAPEL DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA

A INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS

MAR

AS DESESTATIZAÇÕES PARA O BR E O ES

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

ABR

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS

MAI

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A BIOTECNOLOGIA

JUN

FUNDOS SOBERANO E DE INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

JUL

A AGENDA ECONÔMICA PÓS-PREVIDÊNCIA

O SETOR DO VESTUÁRIO

AGO

COMPOSIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DO ES

A INDÚSTRIA DO CAFÉ

SET

O FUTURO DA INDÚSTRIA AGROALIMENTAR 2035

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

OUT

GUERRA FISCAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS

NOV

AS QUEDAS DA SELIC E DOS JUROS REAIS NO BR

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

DEZ

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS PARA 2020

A INDÚSTRIA NA ECONOMIA

NOTAS
CONJUNTURAIS
As Notas Conjunturais são breves análises de

Tem por característica a análise tempestiva da

conjuntura dos principais indicadores econômi-

atividade econômica capixaba, de preços, juros

cos do país, com informações direcionadas à

e inflação, da produção física industrial e do

economia capixaba.

comércio exterior.

Karina Goldner
Assessora Executiva
Jornalista (Faesa), MBA
em Marketing (FGV) e
Gestão Empresarial
(PUC-RJ). Experiência
em relações públicas e
gestão de projetos
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Gabriela Vichi
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do Ambiente de Negócios
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econômico pela UFPR.
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econômica

Marília Silva
Gerente do
Observatório da
Indústria

Marcelo
Saintive

Doutora em economia pela
FGV-SP. Experiência em
métodos quantitativos e
pesquisas econômicas

Diretor Executivo
Mestre em economia,
ex-Secretário do Tesouro
Nacional, ex-Presidente
da EBP, ex-Secretário de
Acompanhamento
Econômico e ex-presidente
do Conselho de
Administração do IRB
Brasil Resseguros S.A.

Silvia Varejão
Gerente
de Estudos
Econômicos
Mestre em
economia pela
Ufes. Experiência em
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Alan Torres
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Pós-graduado em
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Bacharel em
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Mestre em
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de Economia

Lucas Araújo

Debora Erlacher
Pós-graduanda em
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e Administradora
(FESVV)

Flaviana Santos
Bacharela em
Administração
(Estácio de Sá), apoio
administrativo/financeiro
e de gestão

Marcos Vinícius Morais

Doutor e Mestre
em Economia (UFF),
e Bacharel em
Economia (UFMG)

Economista (UFRRJ) e
Mestrando (Ufes)

Isis Coutinho

Maria Cecília

MBA em Gestão de
Projetos (UVV) e
Bacharela em
Economia (Ufes)

Estagiária de
Contabilidade

Jane Machado

Mayara Bertolani

Bacharela em
Administração
de Empresas
(Faesa)

Mestra em
Economia (Ufes)
e Bacharela em
Economia (Ufes)

Nathan Diirr
Economista (Ufes) e
Mestrando (Ufes)

Rodrigo Taveira
Mestre em
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(FGV-SP) e
Economista
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Economista (Ufes)
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MATEUS
DE FREITAS
DIRETOR REGIONAL DO SENAI/ES
E SUPERINTENDENTE DO SESI/ES

GESTÃO IDEIES
A gestão do Ideies é focada em promover
a aproximação do Instituto e seus públicos, por meio de ações estratégicas,
capacitação técnica da equipe e ao ouvir
as demandas e as “dores” específicas de
cada cliente, o Instituto consegue elaborar produtos direcionados na constante
busca da excelência em suas entregas.
Procura fomentar a inovação organizacional como um dos pilares da entidade,
tendo em vista o planejamento estratégico do Ideies.

Qual a importância que você credita à

ideias dentro de toda a empresa? E, neste

inovação organizacional na manutenção

caso, como você enxerga o Instituto?

e no fomento da inovação tecnológica

Na minha opinião, vejo três grandes barrei-

nas organizações?

ras para estabelecer um processo de

Alta importância. Inovações organizacio-

inovação nas empresas: 1. a clareza dos

nais são fundamentais para tornar as

ganhos obtidos com os novos produtos/-

empresas modernas e flexíveis para ofere-

serviços, 2. a percepção que para realizar

cer produtos e serviços inovadores e que

inovação são necessários altos investi-

agreguem valor para os clientes.

mentos e 3. a rotina da operação das

Como cocriar caminhos para a inovação
fluir de maneira humana e sistêmica nas
organizações?

“A gestão do Ideies tem

Equipes de autodesempenho e com auto-

como propósito evoluir suas

cocriar caminhos para a inovação. Com

nomia é o primeiro grande passo para

competências e cultura para

uma equipe de alto desempenho, usar

inovação, bem como

envolvendo, inclusive, convidados exter-

desenhar ofertas inovadoras
para seus clientes”.
- Karina Goldner
Assessora Executiva

métodos como os utilizados pelo Ideies
nos, são boas práticas para fluir com eficácia e qualidade.
O que você considera serem os principais
desafios/barreiras para uma empresa
estabelecer uma mentalidade de inovação e implementação constante de novas

empresas que consomem as equipes no
cotidiano, canalizando energia nos desafios do presente, sem muito tempo para
olhar o amanhã. Os serviços oferecidos
pelo Ideies para as empresas, em especial na construção das rotas estratégicas,
trazem maior clareza para as empresas
enxergarem possibilidades de inovações.
A partir das rotas, sugerir caminhos para
“como” trilhar as rotas poderia facilitar
ainda mais a clareza e a forma das empresas desenvolverem

novos produtos,

processos, serviços e modelos de negócio.
Clique aqui e acesse
a entrevista completa
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ALEXANDRE
THEODORO
REITOR DA FAESA E PRESIDENTE DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO ES EM AÇÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
DA INOVAÇÃO
FOCO
NO
CLIENTE

07

ATITUDES
INOVADORAS
DO IDEIES

COLOCAR AS
PESSOAS EM
PRIMEIRO LUGAR

Os dados e informações são fundamentais
para a gestão de uma empresa nos dias de
hoje, como os dados sobre educação gerados
pelo Ideies podem auxiliar o setor?
Os dados que o Ideies produz são extremamente relevantes, pois nos fornecem um rico detalhamento de todos os municípios do estado.
São indicadores estratégicos, que podem
melhorar a tomada de decisões, tanto das instituições de ensino quanto de outros setores
empresariais e governos, auxiliando também a
sociedade civil organizada a acompanhar o
desempenho das administrações públicas.
Como você avalia a gestão da informação do
Instituto e como repercute na sociedade capixaba ao trazer mais conhecimento sobre o
estado?
Sociedade, governos e empresas necessitam
de informações qualificadas para rever sua
trajetória e poder avançar. E é justamente isso
que o Ideies nos traz. O Instituto conta com um
capital intelectual muito bem preparado, que
gera informações relevantes e confiáveis. Estou
seguro de que a sua atuação repercute de
forma muito positiva entre os capixabas e aqueles que desejam investir no Espírito Santo.

MELHORIA
DE
PROCESSOS
DESENV.
DAS
PESSOAS

COMPARTILHAR
CONHECIMENTO

COLABORAR
ORGANICAMENTE

ESCUTA ATIVA E
EMPÁTICA

EXPOSIÇÃO A
CRÍTICAS

BUSCAR O
DIFERENTE

ENCARAR OS
DESAFIOS

EXCELÊNCIA
NAS
ENTREGAS
CULTURA DE
INOVAÇÃO E
COLABORAÇÃO

CAPACITAÇÃO
Uma das principais características organizacionais do Ideies consiste no empenho e na
profusão da atividade de formação dos seus
pesquisadores, seus analistas, sua assessoria,
seus assistentes e, também, das suas lideranças. Ciente que somos uma equipe multidisciplinar, os cursos, sejam eles transversais
sejam eles especializados, são escolhidos
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de grande significância nos âmbitos profissional e pessoal. Com
isso,

conseguimos

evoluir

nos

trabalhos voltados para a economia capixaba, entregando um conteúdo cada vez mais capaz de
ajudar na tomada de decisões
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HUMANIZAÇÃO

JOAQUIM
ERLACHER
FILHO DE DEBORA ERLARCHER

“Gostei de ir pra Findes,
conhecer o trabalho de
minha mãe, fazer novos
amigos! A empresa da
minha mãe é um lugar
especial!”

INDÚSTRIA

2035

Reunião em linhares (12/06/60).
De pé: Américo Buaiz (Presidente da Findes).
Setandos: D. João B. M. Albuquerque,
Carlos Lindenberg, Armando Rabelo.

Desenvolvimento Estratégico
da Indústria do Espírito Santo

HELDER
QUEIROZ
PROFESSOR DO INSTITUTO DE ECONOMIA
E DO GRUPO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA UFRJ

ESTRU
TUR AIS

Agroalimentar

Indústria do Café

Celulose e Papel

Madeira e Móveis

Confecção,
Têxtil e Calçados

Metalmecânico

Economia Criativa
Economia do
Turismo e Lazer

O Desenvolvimento Estratégico da Indústria do
Espírito Santo (Indústria 2035) é um importante

Petróleo e Gás Natural
Rochas Ornamentais
Construção

projeto para a promoção da competitividade do
Espírito Santo e está estruturado em duas
etapas de prospectiva estratégica – Setores
Portadores de Futuro e Rotas Estratégicas,
interligadas ao Observatório da Indústria. A
prospectiva estratégica é pautada na análise

TR ANS
VERSAIS

dos futuros possíveis e permite o planejamento

Economia Digital

cas, que traçam os caminhos que esses setores
deverão percorrer para impulsionarem o desenvolvimento do Espírito Santo.

etapas de elaboração das Rotas Estratégicas para o Estado do Espírito Santo.
Além da boa interação com a equipe do
Ideies, particularmente uma experiência
enriquecedora, o estudo foi executado
num ambiente altamente profissional e
qualificado. Os resultados deste trabalho
certamente irão proporcionar as bases

Infraestrutura e Logística

desenvolvimento econômico e social do

Meio Ambiente

EMER
GENTES

do Ideies/Findes, especialmente nas

sólidas para a atração de investimentos

Após a identificação dos Setores Portadores de
deu-se início à construção das Rotas Estratégi-

de trabalhar diretamente com a equipe

Energia

de longo prazo.
Futuro para o estado do Espírito Santo, em 2019

“Ao longo de 2019, tive a oportunidade

Biotecnologia
Nanotecnologia

setoriais altamente relevantes para o
Estado do Espírito Santo”.

ROTAS ESTRATÉGICAS
PARA O FUTURO DA
INDÚSTRIA DO ES
Para o desenvolvimento das rotas estratégi-

sociedade, e que contribuem com o seu

cas é utilizado a metodologia de inteligência

conhecimento para a construção da visão de

coletiva, que reúne especialistas com profun-

futuro e das ações de curto, médio e longo

do conhecimento dos setores, representando

prazo que impulsionarão esses setores no

o setor produtivo, o governo, a academia e a

Espírito Santo.

ORLANDO
CALIMAN
ECONOMISTA, EMPRESÁRIO E PROFESSOR

Historicamente a economia do Espírito Santo sempre esteve no planejamento como
uma ferramenta importante e, de certa forma, também definidora da sua trajetória de
desenvolvimento. Foi assim com o projeto de longo prazo concebido no governo de
Muniz Freire, na virada do século XIX, quando se vislumbrava um futuro calçado em
ferrovias e portos, e de inserção internacional, inclusive pela via da industrialização.
Porém, efetivamente o planejamento ganha mais força na década de sessenta, tendo
como motivação a crise da economia cafeeira, em decorrência da política federal de

PANORAMAS SETORIAIS

Sistematização de indicadores, séries históricas e estatísticas
relacionados à situação atual dos setores, das áreas e dos segmentos portadores de futuro.

erradicação de lavouras. Com sua economia praticamente “destroçada”, o governo e
setor privado, em parceria, produziram um conjunto invejável de instrumentos de planejamento e operação que fizeram com que a economia crescesse dois pontos percentuais acima da média nacional nos últimos 50 anos.
A Findes desempenhou papel fundamental, senão crucial, nesse processo. E aqui vale
registrar a figura emblemática de Américo Buaiz, grande incentivador e fundador da

ESTUDOS DE TENDÊNCIAS
Identificação de fenômenos sociais e tecnológicos relacionados às
dinâmicas presentes e futuras das áreas, dos segmentos e dos setores portadores de futuro.

Findes, que em meados da década de sessenta apresentou, pela Findes, ao Governo
Christiano Dias Lopes o “Diagnóstico Para o Planejamento Econômico do Espírito
Santo”, que se transformou em peça chave na construção do arcabouço institucional e
instrumental de desenvolvimento estadual.
Os desafios atuais são outros, sem dúvida mais complexos, e estão centrados em
novas tecnologias e inovação, pilares que sustentarão a inserção da economia capixaba num mundo econômico de maior complexidade e sofisticação. E mais uma vez, a

INTELIGÊNCIA COLETIVA
Alicerçada na dinâmica de roadmapping, esta etapa consiste na realização de paineis com especialistas, na consulta web e em entrevistas,
com a premissa de compartilhamento de opiniões e anseios para a
construção do planejamento de cada setor, segmento ou área.

Findes, sobretudo por meio de iniciativas desenvolvidas pelo Ideies, com o projeto
“Indústria 2035”, traçando “Rotas Estratégicas Para o Futuro da indústria do Espírito
Santo”, dispõe-se a contribuir para planejamento do desenvolvimento capixaba e
brasileiro.”

CAMINHO
INDÚSTRIA
2035

01 a17/08/2018

04 e 05/12/2018

13/12/2018

29/05/2019

Painéis dos Setores
Portadores de Futuro.

Painel da Rota
Estratégica
Agroalimentar

Lançamento dos
Setores Portadores
de Futuro

Painel da Rota
Estratégica de Petróleo
e Gás Natural

AGROALIMENTAR

BIOTECNOLOGIA

THIAGO
DE MELO

VLADIMIR
ROSSI

PQ2 (CNPQ), UNIVERSIDADE DE VILA VELHA (UVV)

PRESIDENTE DA CÂMARA DE
ALIMENTOSE BEBIDAS DA FINDES

E INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

“O Ideies, com a Rota Estratégica Agroa-

"Ao meu ver, esta inédita Rota Estratégica

limentar, estruturou o trabalho que preci-

de Biotecnologia foi a forma mais organi-

sa ser feito para o desenvolvimento do

zada, aglutinadora e eficiente de reunir

setor. As prioridades e os desafios são

ilustres pesquisadores e profissionais da

muitos. Para 2020 construímos o plano

área da biotecnologia de nosso Estado.

de trabalho da Câmara de Alimentos e

Através de um excelente trabalho condu-

Bebidas, baseado na RE Agroalimentar,
com ações como trabalhar a cultura do
empreendedorismo, a educação – capacitar desde o produtor até o vendedor,
aumentar a capacidade produtiva, investir em tecnologia, agregar valor aos
nossos produtos e exportá-los cada vez
mais. Temos um longo caminho pela
frente, mas a estruturação da Rota pelo
Ideies foi fundamental para nos mostrar
como percorrer esse caminho”.

A Rota Estratégica Agroalimentar apresenta as
ações para o desenvolvimento do setor Agroalimentar e da Indústria do Café no Espírito
Santo até 2035. As 467 ações foram construídas por 65 especialistas, que incluem empresários, acadêmicos, atores de governo e da
sociedade, com grande conhecimento do
setor. O plano de trabalho da Câmara de
Alimentos e Bebidas está baseado no Roadmap Agroalimentar 2035.

A Rota Estratégica Biotecnologia apresenta o
diagnóstico, os desafios e o planejamento
para o desenvolvimento desta área no Espírito
Santo até 2035. São 285 ações para impulsionar a biotecnologia nos segmentos da saúde,
do meio ambiente e do agronegócio, que
transformarão o estado em um polo de referência em biotecnologia com soluções inovadoras e sustentáveis. A construção do Roadmap Biotecnologia 2035 teve a participação
de 61 especialistas.

zido pelo Ideies, foi possível trazer à tona
tanto as urgentes necessidades quanto
novos alvos para o progresso desejável
da biotecnologia nesse 'mini Brasil' que é
o Espírito Santo (justificado pela enorme
variedade de ecossistemas ainda que
num território tão pequeno). Certamente,
a parceria Findes/Ideies foi fundamental
para o start dessa promissora e histórica
estratégia"

30 e 31/05/2019

10/09/2019

05 e 06/11/2019

11/12/2019

Painel da Rota
de Biotecnologia

Lançamento da
Rota Estratégica
Agroalimentar

Painel da Rota Estratégica
de Confecção, Têxtil
e Calçados

Lançamento da
Rota Estratégica
de Biotecnologia

PETRÓLEO E
GÁS NATURAL

CONFECÇÃO,
TÊXTIL E CALÇADO

JOSÉ CARLOS
BERGAMIN

FLAVIO
RODRIGUES

VICE-PRESIDENTE DA FINDES E PRESIDENTE
DA CÂMARA SETORIAL DAS INDÚSTRIAS

DIRETOR DA SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA

DO VESTUÁRIO DA FINDES

“O trabalho do Ideies, de construção da

“Parabenizo ao Ideies, na pessoa do Mar-

rota estratégica, ao identificar as ações

celo Saintive, pela excelente iniciativa de

essenciais para o setor de confecção,

trazer para reflexão temas de alto valor

têxtil e calçado no Espírito Santo, é

para sociedade do Espírito Santo. É uma

fundamental para o processo de fortale-

forma inédita e organizada, além de

cimento e desenvolvimento do setor. O

aglutinativa e eficiente, de reunir opini-

Espírito Santo tem uma vocação natural

ões e visões sobre o setor de petróleo e

no setor do vestuário e que não pode ser

gás no Estado. E mais ainda, analisando
e projetando cenários e opções estratégicas para definição de políticas públicas. Foi um prazer para Shell ser convidada a contribuir com suas visões e
dados e que o Estado do Espírito Santo e
suas cadeias produtivas possam trabalhar arduamente para maximizar as
oportunidades identificadas no estudo.”

Participaram
desse caminho,
até o momento,
500 pessoas que
são profundas
conhecedoras do
Espírito Santo.

Em fase de finalização, com lançamento no
primeiro trimestre de 2020, a Rota Estratégica
de Petróleo e Gás Natural foi construída por 75
especialistas que traçaram 229 ações para o
desenvolvimento dos segmentos de petróleo,
gás natural e fornecedores. O desenvolvimento dessas ações levará o Espírito Santo a ser
reconhecimento globalmente no setor de
petróleo e gás natural.

Em fase de elaboração, a Rota Estratégica de
Confecção, Têxtil e Calçado está traçando os
caminhos que esse setor deverá percorrer
para impulsionar o seu desenvolvimento.
Serão ações de curto, médio e longo prazo
que levarão o Espírito Santo a ser referência
no mercado de moda nacional. A previsão é
lançar o Roadmap de Confecção, Têxtil e
Calçado 2035 no primeiro semestre de 2020.

perdida, ao contrário, ela precisa ser
valorizada e potencializada para que a
gente possa trabalhar em condições
mais sustentáveis e com uma visão de
longo prazo. E a rota estratégica soma
os esforços para que tenhamos um
desenvolvimento mais qualificado e,
com isso, promovermos o nosso autodesenvolvimento e da sociedade do ES”.

Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo – Findes
Léo de Castro – Presidente
Instituto de Desenvolvimento Educacional e
Industrial do Espírito Santo – Ideies
Marcelo Barbosa Saintive – Diretor Executivo
Equipe Técnica
Karina Goldner Fideles Biriba – Assessora Executiva
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CONSELHO CONSULTIVO DO IDEIES
Leonardo Souza Rogério de Castro – Presidente
Alexandre Nunes Theodoro – Representante do Setor
Educacional
Ednilson Silva Felipe – Representante da Sociedade

Darks Cesar Casotti – Representante do Setor Industrial
Guilherme Dias – Representante da Sociedade Civil
Orlando Caliman
Tales Pena Machado – Representante do Setor Industrial

CONSELHO FISCAL DO IDEIES
Alejandro Duenas – Titular – Presidente
do Conselho Fiscal
Cristhine Samorini – Suplente
Guilherme Weichert Neto – Suplente
Renato Miguez de Menezes – Titular
Zilma Bauer Gomes – Suplente

