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Compreender a realidade e comunicá-la de for-

ma ampla e precisa, discernir os reais desafios 

para avançarmos e indicar os caminhos para o 

futuro.  Se eu pudesse sintetizar a atuação do 

Sistema Federação das Indústrias do Estado 

do Espírito Santo (Findes), por meio do Ideies, 

seria este o extremo da síntese. 

A Findes, por intermédio do Ideies, reencontra 

a sua história e retoma seu papel de formula-

dor de propostas para o desenvolvimento do 

Espírito Santo e do Brasil. 

O Ideies tornou-se, em um curto período, o centro 

de referência de estudos econômicos, sociais e de 

ambiente de negócios no estado. Dados qualifica-

dos, análises ricas e detalhadas, monitoramento 

de temas relevantes à sociedade e proposições 

para o desenvolvimento.  Consciente do fato de 

que informação poderosa é informação compar-

tilhada, que transforma-se em ações objetivas, 

o Ideies tem evoluído cada vez mais no esforço 

de comunicar e relacionar-se com a sociedade 

de forma abrangente, por meio de várias frentes.  

O trabalho da equipe atual pode ser considerado 

uma “refundação” do Instituto e a indústria capi-

xaba e o Espírito Santo ganham muito com isto.

Léo de Castro

Presidente da Findes e Presidente  
do Conselho Consultivo do Ideies
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O desenvolvimento econômico do 
estado do Espírito Santo pode ser 
resumido em dois grandes ciclos 
econômicos. O 1o foi o de uma eco-
nomia agrícola, preponderantemente 
cafeeira, até meados da década de 
60, que foi afetada substancialmente 
pela política do governo federal para a 
erradicação do café.  O 2o ciclo pode 
ser descrito em três fases: a 1a fase 
com o surgimento dos setores tradi-
cionais, tais como o têxtil, o vestuário, 
o moveleiro e o de alimentação; a 2a 

fase com a implementação dos cha-
mados grandes projetos nacionais da 
indústria de base (metal mecânica, 
metalurgia e papel e celulose); por 
fim, a 3a, em que emerge uma maior 
participação da indústria extrativa, 
notadamente, a indústria do petróleo. 

Além disso, o Espírito Santo, nos 
últimos anos, avançou em diversos 
indicadores sociais e econômicos, 
atingindo importantes resultados, 
tais como: 1o colocado no ensi-
no médio do país (Ideb); queda de 

PENSANDO  
A ECONOMIA  
CAPIXABA

32% na taxa de homicídios entre 2011 e 2016; 
redução da desigualdade de renda acima da 
média do Brasil e da região sudeste (Índice de 
Gini – ES de 0,47 contra 0,49 do Brasil); maior 
participação dos décimos da população mais 
pobre na distribuição do rendimento domiciliar; 
solidez fiscal, em meio a maior crise econômi-
ca do país, cuja comprovação maior foi a nota 
A, dada pelo Tesouro Nacional, para a capaci-
dade de pagamento das dívidas do estado; 2o 
estado com maior grau de abertura comercial; 
e excelentes colocações em rankings de com-
petitividade como, por exemplo, a 8a colocação 
em competitividade dos estados (Centro de Li-
deranças Políticas).

Contudo, apesar da trajetória acima assinalada e 
dos avanços citados, faz-se necessário pensar, 
diante das revoluções tecnológicas (digital/inteli-
gência artificial e indústria 4.0), um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico para o estado. 

Nesse sentido, um ator importante da sociedade 
civil do estado, a Federação das Indústrias do Es-
tado do Espírito Santo (Findes), resgata, na ges-
tão do presidente Léo de Castro, a sua vocação 
seminal de se engajar no processo de desenvolvi-

Apresentação

MARCELO SAINTIVE*

A geração e a interpretação dos da-
dos socioeconômicos do Espírito 
Santo, o acompanhamento tempes-
tivo dos resultados e as análises ro-
bustas e sofisticadas sobre os temas 
fundamentais à compreensão dos 
desafios impostos ao desenvolvi-
mento econômico capixaba são in-
sumos cruciais para o debate sobre o 
novo ciclo de crecimento do estado. 

Marcelo Saintive 
Diretor Executivo
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mento econômico capixaba. Tal tarefa, no âmbito 
da Federação, é conduzida pelo Instituto de De-
senvolvimento Educacional e Industrial do Espírito 
Santo (Ideies), organização vinculada à Findes.

É importante salientar que,  quando assumimos 
o Ideies, em meados de 2017, estávamos cientes 
dos enormes desafios que encontraríamos para 
reestruturá-lo como a área economics analytics 
da Federação, ou seja, o Ideies. Em conversas 
anteriores à posse do já eleito presidente Léo de 
Castro, que conheci por intermédio da colega em 
comum, Ana Paula Vescovi, pactuamos que os 
principais objetivos estratégicos da nossa gestão 
dar-se-iam em três dimensões: (I) criação do ob-
servatório da indústria (fonte de dados e análises 
do setor para a economia capixaba, mas não só) 
e, na esteira deste processo de geração de da-
dos, fortalecer a área de pesquisas primárias; (II) 
produzir indicadores para mensurar a melhoria 
do ambiente de negócios capixaba e, também, 
fomentar as discussões deste tema por meio de 
um blog com amplo espectro de temas e (III) ela-
borar um boletim de conjuntura econômica capi-
xaba e estudos especiais.

A geração e a interpretação dos dados socioeco-
nômicos do Espírito Santo, o acompanhamento 
tempestivo dos resultados e as análises robus-
tas e sofisticadas sobre os temas fundamentais 
à compreensão dos desafios impostos ao de-
senvolvimento econômico capixaba são insu-
mos cruciais para o debate sobre o novo ciclo de 
crecimento do estado. A prospecção deste novo 
ciclo a ser proposto com o Projeto de Desenvolvi-
mento Estratégico da Indústria do Espírito Santo 
(Indústria 2035) cuja 1a etapa, denominada Seto-
res Portadores do Futuro (SPF), já foi concluída. 
Este projeto visa constituir um grande roadmap 
para os setores elencados na etapa SPF, descre-
vendo ações de curto, médio e longo prazos para 

que se alcance o desenvolvimento 
almejado por setor e, consequen-
temente, para o estado do Espírito 
Santo. Em suma, estamos pensan-
do os novos rumos da economia 
capixaba e compartilhando estas 
análises com a sociedade.

Por fim, cabe destacar que tudo isto 
foi alcançado, neste um ano e meio 
de gestão, porque o Time Ideies 
abraçou os princípios que, a meu ver, 
devem nortear uma organização de 
excelência, quais sejam, a cultura de 
planejamento que, no médio prazo, 
sempre deve ser revisto; a persistên-
cia na busca pelos resultados com-
patíveis com um instituto de pesqui-
sa; a gestão de pessoas com forte 
ênfase na capacitação técnica da 
equipe; o alinhamento do time com 
os propósitos da organização; e uma 
boa dose de criatividade. Tudo isso 
só foi possível, porque, mais uma 
vez, o acaso me proporcionou uma 
sorte grande, a saber: poder conviver 
com um time de excelente qualidade 
técnica, disposto a debater e a pro-
por novas trilhas para o desenvolvi-
mento econômico do estado. Porém, 
sabemos que ainda há uma longa 
estrada a percorrer.

 

* MARCELO SAINTIVE é ex-Secre-
tário do Tesouro Nacional, ex-Se-
cretário de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda, 
ex-Diretor presidente da EBP e atual 
Diretor Executivo do Ideies.



8 9

PRODUTOS,  
NOTAS, PESQUISAS, 
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O trabalho do Ideies, organização 
vinculada à Findes (área econômi-
ca), sob a direção do Marcelo Sain-
tive, tem proporcionado uma visão 
transformadora do potencial e das 
realizações da indústria do Espírito 
Santo. A sua produção estimula o 
interesse do investidor doméstico e 
estrangeiro e ajuda os empresários 
locais a fazerem decisões informa-
das e de impacto.  Uma contribui-
ção valiosa e na hora certa para a 
retomada do crescimento do PIB 
e, consequentemente, para todo 
o povo capixaba.  O relatório 2018 
mostra esses resultados e aponta 
para as oportunidades à frente.

Joaquim Levy 

Presidente do BNDES, ex-Ministro 
da Fazenda e ex-Vice-Presidente do 
Banco Interamericano de Desenvol-
vimento

OB 
SER 
VAR

É uma ferramenta estratégica que reúne as principais infor-
mações, dados e análises da indústria capixaba. O Obser-
vatório atua na área de ciência de dados, pesquisas primá-
rias e análises socioeconômicas, elaborando documentos 
e disponibilizando informações estratégicas ao desenvol-
vimento socioeconômico do Espírito Santo com foco nos 
interesses da indústria capixaba. O portal do Observatório 
da Indústria disponibiliza o acesso a 72 indicadores socio-
econômicos e dos setores industriais do Estado do Espírito 
Santo e 32 dashboards.

É um ambiente digital, de fácil 
manipulação, entendido como um 
sistema de inteligência competi-
tiva que fornece à sociedade, aos 
governos e aos investidores sub-
sídios para a tomada de decisão.

Marília Silva 
Gerente do Observartório  
da Indústria
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IDEIES  
EM DADOS

Fontes de dados

Acompanhando a evolução tecnológica na execução de pesqui-
sas, que tornou a linguagem de programação uma ferramenta 
básica, o Ideies em Dados disponibiliza séries históricas que pas-
saram por processos de limpeza e organização gerando bases 
em formatos mais flexíveis para o usuário explorar. Neste espaço 
é possível encontrar dados atualizados das principais variáveis 
utilizadas pelo Ideies em seus estudos e publicações. Além dos 
indicadores produzidos pelo próprio Instituto, são disponibiliza-
dos arquivos a partir da consolidação de dados de acesso públi-
co dos seguintes órgãos: IBGE, IJSN, MTE, MDIC e Bacen. 

Nossa parceria com Ideies nos fortalece como instituição for-
madora e qualificadora para o mundo do trabalho, o diálogo 
frequente entre os times é tripartite (Sesi, Senai e Ideies), onde 
construímos muitas ações integradas com enfoque preva-
lente em avaliação, qualidade e foco em resultados profícuos 
sempre com vistas à excelência na educação.

Com o intuito de fornecer insumos para o planejamento es-
tratégico do Senai/ES, o Ideies desenvolveu uma análise de 
mercado do ensino profissionalizante no Espírito Santo. Fo-
ram utilizados dados do Senai, Censo Escolar (Inep) e Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE). A análise foi realizada 
em duas frentes: o mercado de cursos técnicos e o mercado 
de trabalho para os profissionais formados. Os indicadores 
foram disponibilizados em um dashboard que permite avaliar 

Priscilla Carneiro  
Diretora de Educação Sesi/Senai/ES

ANÁLISE DE MERCADO  
DOS CURSOS DO SENAI/ES

Produto em destaque

ANUÁRIO  
DO PETRÓLEO
O Anuário da Indústria do Petróleo no Espírito Santo, já em sua 
segunda edição, reúne dados e análises sobre o setor e apresenta 
a evolução dessa importante indústria para o estado, revelando 
suas oportunidades e desafios, com o intuito de auxiliar as em-
presas nas suas decisões de investimento e no desenvolvimento 
de seus planos de negócios. 

a evolução das matrículas por es-
cola e município, a participação do 
Senai no mercado capixaba, o per-
fil dos alunos e da oferta de cursos 
do Senai e seus concorrentes, entre 
outras informações relevantes para 
o planejamento da entidade.
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Como membro do Conselho de 
Representantes da Findes tenho 
acompanhado as apresentações 
sobre a economia capixaba ela-
borada pelo Ideies nas reuniões. 
Sínteses bem elaboradas e com 
indicadores relevantes para todos 
os conselheiros que queiram en-
tender o ambiente de negócios e o 
mercado em que atuam. Também 
tenho acompanhado com interes-
se as relevantes informações con-
tidas no site do Ideies para atuali-
zar-me e deixar-me preparado para 
as reuniões de conselho que tenho 
em minha rotina. Ali encontro bole-
tins, notas técnicas, indicadores e 
demais informações importantes 
para quem analisa e trabalha com 
planejamento, supervisão e monito-
ramento de atividades industriais.

Um trabalho de inteligência a servi-
ço da indústria capixaba, que mere-
ce ser bem utilizado se quisermos 
nos preparar para sermos protago-
nistas de uma indústria mais forte e 
competitiva.

José Armando F. Campos 

Presidente do Conselho de  
Administração ArcelorMittal Brasil

PRO
DU
ZIR

OBSERVARTÓRIO
DO AMBIENTE  
DE NEGÓCIOS 
Constrói e acompanha indicadores, analisa e mapeia fatores 
que afetam o ambiente de negócios do estado e de seus mu-
nicípios, propondo melhorias com base em estudos técnicos, 
diagnosticando os gargalos, apresentando  práticas de suces-
so com a participação dos atores envolvidos em cada con-
texto. Assim, busca-se colaborar com o desenvolvimento eco-
nômico e regional capixaba, com foco na atividade produtiva 
para geração de emprego e renda.

Discutimos de forma propositiva o 
ambiente de negócios, buscando de-
senvolver soluções criativas e inova-
doras para a sua melhoria.

Ana Carolina Giuberti - Economista
Cecília Häsner - Empresária
Davis Oliveira - Advogado Tributarista
Ednilson Felipe - Economista  

Gabriela Vichi 
Gerente do Observartório  
do Ambiente de Negócios

Produto em destaque

Autores externos:

BLOG DE AMBIENTE  
DE NEGÓCIOS
Fomentando a discussão das principais questões do ambien-
te de negócios, o Blog, o primeiro no país com este propósito, 
reúne diferentes contribuições sobre o tema a partir da análi-
se de especialistas. São abordados nove temas centrais, além 
de tópicos especiais, quais sejam: (I) Assuntos Tributários; (II) 
Ambiente Regulatório; (III) Capital Humano; (IV) Infraestrutu-
ra; (V) Inovação; (VI) Sistema Financeiro; (VII) Meio Ambiente; 
(VIII) Responsabilidade Social; e (IX) Governança Pública.

Felipe Tavares - Economista
Gabriela Lacerda - Socióloga 
Karoline Marchiori - Advogada
Mariana Reis Maria - Economista

Pedro Negreiros - Empresário
Rafael Cattan - Economista
Thales Ortiz - Auditor Fiscal
Thomáz Ortiz - Economista
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O Ideies é a casa do Sistema Findes que tem como missão 
suportar o desenvolvimento empresarial do Espírito Santo por 
meio de pesquisas, estudos e análise de dados. Neste sentido 
um dos projetos pilares é o Observatório da Indústria que está 
em franco desenvolvimento e já apresenta expressivos resul-
tados. Quero destacar a sub plataforma dos Perfis Regionais, 
onde qualquer pessoa que necessite de informações estatís-
ticas sobre finanças públicas, população, produção e empre-
go, atividades econômicas e mercado externo, pode consultar 
gratuitamente, de forma rápida e segura, uma enorme quanti-
dade de indicadores indispensáveis aos planejamentos estra-
tégicos e ou tomadas de decisões. 

Luis Soares Cordeiro  
Empresário e Vice-Presidente da Regional Centro Norte da Findes

PERFIS  
REGIONAIS

A preocupação com o desenvolvi-
mento econômico do Espírito Santo 
deve necessariamente perpassar pe-
las questões das diferenças regionais 
existentes no estado e, para isso, é 
necessário conhecer, compreender 
e refletir sobre a realidade que cada 
município capixaba está inserido. Só 
assim será possível propor estraté-
gias para um desenvolvimento equi-
librado e preocupado com os impac-
tos na sociedade em geral. 

Foi por isso que desenvolvemos os 
PERFIS REGIONAIS, uma plataforma 
digital, pela qual qualquer indivíduo 
consegue ter um panorama das dife-
rentes regionais do estado. Nela são 
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Construção Civil

Portos
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PROJETOS DE 
INVESTIMENTOS NOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO

apresentados dados populacionais, 
de produção e do emprego, do setor 
externo, dos principais setores de ati-
vidade e das finanças públicas.

Sabendo também da importância dos 
investimentos no território como pro-
pulsor do desenvolvimento, da atra-
ção de novas atividades produtivas e 
da potencialidade de geração de em-
prego e renda buscamos monitorar 
os investimentos anunciados para 
o Espírito Santo, por meio da mídia 
e dos órgãos oficiais, identificar em 
qual localidade o projeto pretende 
se instalar, conforme apresentado 
no mapa.

Nenhum projeto

1 projeto

2 a 5 projetos

6 a 9 projetos

10 ou mais projetos

Ferrovia Vitória-Minas

Ferrovias planejadas

Rodovias duplicadas
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No curto período em que integrei a 
equipe da Findes, como Gerente da 
Unidade de Compliance, várias inicia-
tivas implementadas pelo Presidente 
Léo de Castro na modernização do 
modelo de governança despertaram 
a minha atenção, em especial, a nova 
arquitetura institucional do Ideies que 
passou a exercer papel central na ela-
boração de estudos e avaliação de ce-
nários macroeconômicos para apoiar 
as estratégias do setor industrial ca-
pixaba. Vários produtos inovadores 
foram desenvolvidos pelo Ideies sob 
a liderança do Marcelo Santive, dentre 
os quais destaco o Observatório do 
Ambiente de Negócios e os Estudos 
Econômicos, que em um curto lapso 
temporal foram incorporados pela 
sociedade capixaba, sendo fonte de 
consulta para estudos acadêmicos 
e referência em publicações da mídia 
local e nacional. Parabéns Marcelo 
Santive e time do Ideies pelo excep-
cional trabalho. O Estado do Espírito 
Santo agradece.

Álvaro Rogério Duboc Fajardo  

Secretário de Economia e  
Planejamento do Governo  
do Estado do Espírito Santo 

PROS 
PEC
TAR

A área de estudos econômicos reúne análises conjuntu-
rais e estruturais com foco no Estado do Espírito Santo e 
estudos que permitem uma reflexão sobre temas que in-
fluenciam o desenvolvimento socioeconômico capixaba. É 
responsável pela condução do Plano Estratégico da Indús-
tria do Espírito Santo, que se propõe a planejar o futuro da 
indústria no estado até 2035.

Analisamos os principais dados e 
estudamos setores que impactam 
a economia capixaba com foco no 
desenvolvimento estratégico da 
indústria.

Silvia Varejão 
Gerente de Estudos  
Econômicos

ESTUDOS  
ECONÔMICOS

Produto em destaque

PANORAMA 
DA INDÚSTRIA 
DO ESPÍRITO 
SANTO
É uma publicação anual do Ideies e apresenta análises e dados 
sobre o desenvolvimento industrial do estado. Os seus capítulos 
abordam as mudanças históricas ocorridas na indústria capixa-
ba, a partir de 1960, bem como a evolução recente da indústria 
de transformação, com maior destaque para as variáveis chaves 
da estrutura industrial dos últimos dez anos. 
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ESTUDOS  
ESPECIAIS

Estudo Especial nº 1 – Exportações do Espírito Santo 
(1997 – 2017): concentração, vantagens comparativas e 
perspectivas - O estudo de setor externo se baseou em tra-
balhos de referência da área para analisar as mudanças nas 
pautas e nos fluxos de comércio exterior do Espírito Santo ao 
longo de vintes anos. Com o uso de indicadores de vantagens 
comparativas dinâmicas foram identificados setores capixa-
bas que foram mais competitivos nas exportações do que a 
média do país e se concluiu que é possível buscar novos mer-
cados para os produtos capixabas.

Estudo Especial nº 2 – Gestão Fiscal do Governo do Estado 
do Espírito Santo (2007 – 2017) - A análise das finanças pú-
blicas estaduais se mostra especialmente importante no con-
texto recente da grave crise econômica enfrentada pelo país. 
Todos os estados da federação enfrentaram desafios fiscais 
e a adequada análise de algumas medidas e indicadores aju-
dam a entender a evolução do Espírito Santo nestes últimos 
anos, as estratégias de gestão adotadas e a condição fiscal do 
estado no momento pós-recessão.

Bruno Funchal 
Diretor de Programa da Secretaria Especial  
da Fazenda do Ministério da Economia,  
ex-Secretário Estadual de Fazenda do Espírito Santo

Para os próximos anos, a perspectiva é de intensas trans-
formações provocadas pelas inovações tecnológicas. Nes-
te novo cenário, surgem as fábricas inteligentes que utili-
zam as tecnologias de informação e comunicação para 
digitalizar e conectar os processos industriais, permitindo 
as empresas alcançarem maiores níveis de qualidade, de 
eficiência e de “customização em escalas” dos seus produ-
tos.  O grau de investimento necessário para migrar para 
a nova forma de produção da manufatura avançada e os 
desafios durante esse processo serão diferenciados para 
cada ramo industrial.

A discussão sobre as políticas que promovam desenvolvi-
mento industrial no Espírito Santo são essenciais para que 
as empresas acompanhem essa nova “revolução”. Logo, 
torna-se crucial gerar um ambiente favorável às inovações, 
tornando possível a criação, o desenvolvimento e a distri-
buição das tecnologias. É neste contexto que a sinergia e o 
alinhamento entre as políticas industriais, de inovação e de 
ciência e tecnologia são fundamentais para o novo estágio 
de produção industrial. É importante a criação de redes de 
conhecimentos e de cooperação técnicas entre os diversos 
agentes econômicos.

O PRESENTE COMO 
PROTAGONISTA DO FUTURO

A contribuição do Ideies para o debate econômico do Espírito 
Santo tem sido marcante ao longo de 2018. Sabemos que a 
base para todo bom debate é a informação, e em relação a 
isso a Findes, através do Ideies, tem sido bastante atuante. 
Parabéns ao Ideies e a Findes pela grande contribuição ao 
Estado do Espírito Santo.
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Mestre em economia, 
ex-Secretário do Tesouro 
Nacional, ex-Presidente 
da EBP, ex-Secretário 
de Acompanhamento 
Econômico

QUEM 
FAZ O  
IDEIES

RESULTADOS 
DA GESTÃO 
2018

KARINA 
GOLDNER

MARÍLIA 
SILVA

GABRIELA 
VICHI

SILVIA 
VAREJÃO

Jornalista (Faesa), 
MBA em Marketing 
(FGV) e Gestão Em-
presarial (PUC-RJ). 
Experiência em rela-
ções públicas e gestão 
de projetos

Mestre em desenvol-
vimento econômico 
pela UFPR. Experi-
ência em gestão de 
projetos e em con-
juntura econômica

Doutora em economia 
pela FGV-SP. Expe-
riência em métodos 
quantitativos e pesqui-
sas econômicas

Mestre em economia 
pela Ufes. Experiência 
em análises econômi-
cas e planejamento 
estratégico

Termos de 
Cooperação 
Técnica

Apresentações  
em Conselhos  
Temáticos

04 12 14

MARCELO  
SAINTIVE
Diretor Executivo

Assessora Executiva Gerente do 
Observatório do 
Ambiente de Negócios

Gerente do 
Observatório  
da Indústria

Gerente  
de Estudos 
Econômicos

Reuniões  
Gerenciais

Processos 
Mapeados

26
Protocolos 
Elaborados

13
Indicadores 
Monitorados

20

Palestras

Reuniões  
de Time

Diálogo  
de Saúde e  
Segurança (DSS)

Cursos de  
Capacitação

60 16 0923
Visitas  
Institucionais/
Técnicas

11
Apresentações 
em Câmaras 
Setoriais

06

Planos de  
Comunicação 
de Produtos e 
Projetos

10
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INSTITUCIONAL

DEBORA 
ERLACHER
Pós-graduanda em  
Gestão Estratégica  
e Administradora  
(FESVV)

BÁRBARA 
LERBACH
Pós-graduanda em Ciên-
cia de Dados e Big Data 
(PUC-Minas) e bacharela 
em Estatística (Ufes) 

FLAVIANA 
SANTOS
Bacharela em Adminis-
tração (Estácio de Sá), 
apoio administrativo/
financeiro e de gestão

LUCAS 
ARAÚJO
Doutorando e mestre 
em Economia (UFF), 
e bacharel em Eco-
nomia (UFMG) 

LUIZA 
FASSARELLA
Doutoranda em Econo-
mia (USP-RP), Mestre 
em Economia Aplicada 
(ESALQ/USP) e bacharela 
em Economia (Ufes)

JULIANA 
TAVARES
MBA em Gestão de  
Projetos (USP), Pós- 
graduada em Gestão  
de Obras e Construções 
(Faesa) e Engenheira  
de Produção (UVV)

JANE  
MACHADO
Administradora  
de Empresas  
(Faesa) 

ALAN  
TORRES
Pós-graduando em Ciên-
cia de Dados e Big Data 
(PUC-Minas) e bacharel 
em Estatística (Ufes) 

BRUNO 
TEJO
MBA em Gerenciamento 
de Projetos (FGV) e  
Economista (UVV) 

Mapa de Clientes e Stakeholders

Atualização do Estatuto do Ideies

NATHAN 
DIIRR
Economista (Ufes) e  
especialista em regula-
ção econômica

MAYARA 
BERTOLANI
Mestre em  
Economia (Ufes), 
bacharela em  
Economia (Ufes) 

RODRIGO 
TAVEIRA
Mestre em Administra-
ção Pública e Governo 
(FGV-SP) e Economista 
(Ufes) 

Momentos 
Econômicos

10
Assembleia 
Geral

01
Reuniões  
do Conselho 
Consultivo

02
Reunião  
do Conselho 
Fiscal

01

Curso de  
Formação  
de Jornalistas

01
TIME

Comitê de  
Capacitação Contínua

Comitê Editorial

Pesquisa de Clima

Participações 
em Seminários

05
Workshops

26
Horas de  
Treinamento/
Colaborador

38

PROJETOS E  
PROCESSOS

Menção Honrosa no Meg  
“Critérios Ruma à Excelência”

Identidade Visual dos Produtos

Editor da Biblioteca Nacional e Ibic

Gestão à Vista

Canvas

Ideies no Linkedin

Projetos  
no Trello

37
Projetos no Mapa 
de Navegação  
do Findes

03
Setores Portadores de Futuro

Rotas Estratégicas Setoriais

Anuário da Indústria do Petróleo

Compete
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THAIS 
MOZER
Mestra em Economia 
(Ufes) e bacharela em 
Economia (Ufes)

VANESSA 
AVANCI
Doutora e Mestra  
em Economia (UFF)  
e Economista (Ufes) 

SUIANI 
MEIRA
Mestranda em  
Desenvolvimento  
Econômico (Unicamp) 
e Economista (Ufes) 

TAÍS 
FERREIRA
Mestra em  
Economia (Ufes)  
e bacharela em  
Economia (UFSM)

TAÍSSA  
SOFFIATTI
Bacharela em  
Economia (Ufes)

FORMAÇÃO DE CAPITAL 
HUMANO (ESTÁGIO)

AMANDA 
REIS
Engenharia  
de Produção

Economia Economia

LETÍCIA 
DE AGUIAR

Economia

RAFAEL 
LOPES

BRUNO 
MATIAS
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A construção do nosso Mapa de Na-
vegação da atual gestão da Findes foi 
uma jornada importante e teve uma 
pegada humana forte, pois envolveu e 
obteve importantes contribuições de 
mais de 300 lideranças empresariais 
e da sociedade civil. Ele é fruto dessa 
construção a muitas mãos e está am-
parado num conjunto de programas e 
projetos que orientam todas as dire-
trizes estratégias da atual gestão do 
Sistema Findes.

Neste contexto, o Ideies vem con-
duzindo com excelência três impor-
tantes projetos que constam do pla-
nejamento da Federação que são: o 
Plano de Desenvolvimento Estraté-
gico da Indústria Capixaba, o Obser-
vatório da Indústria e o Observatório 
do Ambiente de Negócios. 

Podemos dizer que o nosso Mapa de 
Navegação funciona como uma bús-
sola para todas as organizações da 
Findes e os projetos aqui destacados 
são de suma importância para o de-
senvolvimento da indústria capixaba.

Luiz Henrique Toniato  

Membro do Conselho da Findes e  
Diretor de Atendimento do Sebrae/ES

PLA
NE
JAR

GESTÃO 
IDEIES
Com objetivo de gerar valor aos seus públicos, a Assessoria 
Executiva monitora o planejamento estratégico do Ideies, ela-
bora metas operacionais para alcançar excelência e fortalece 
a comunicação institucional prestando contas à sociedade 
com o Relatório de Gestão e pelo site do Instituto, além de 
controlar as áreas administrativa e financeira da entidade.

Em resumo, busca uma gestão proativa, com foco na capaci-
tação do time, em seus projetos e no mapeamento dos pro-
cessos internos.

Trabalhamos pelo desempenho 
de excelência do time. Isso signi-
fica não prevenir contra os erros 
e assunção de riscos, mas, sim, 
propiciar condições seguras para 
que todos possam arriscar.

Karina Goldner 
Assessora  
Executiva

SINDICATOS

EMPRESÁRIOS

EMPRESAS

GESTÃO

PROFISSIONAIS
DA INDÚSTRIA 

ESTADO, 
INSTITUIÇÕES CIVIS
E SOCIEDADE

Desenvolvimento 
Estratégico da Indústria

Melhorias Estruturais da
Ambiência de Negócios

Observatório do 
Ambiente de Negócios

Plano de Desenvolvimento
da Indústria Capixaba

Observatório da Indústria

01.

2.1.

5.1.

04.

05.

37.

02.

03.

04.

05.

06.

MAPA DE NAVEGAÇÃO
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PLANEJAMENTO  
COMO PLATAFORMA  
DE TRANSFORMAÇÃO  
DA ORGANIZAÇÃO

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA  
E COMPARTILHAMENTO 
DO CONHECIMENTO 

A gestão do Ideies dá ênfase subs-
tancial ao planejamento da organiza-
ção, ao acompanhamento dos seus 
projetos, ao mapeamento dos seus 
processos e a capacitação continua 
da sua equipe como elementos es-
senciais para o alcance de seus obje-
tivos estratégicos. Contudo, isso por 
si só não basta. O outro elemento 
crucial da gestão consiste em abrir 
as portas (ou janelas) para novas 
ideias. Assim, ao combinarmos to-
dos estes elementos (planejamento, 
gestão de pessoas, alinhamento e 
troca constante de ideias), estamos 
trabalhando para mudança de todos, 
da organização, do Ideies.

A receptividade que encontrei no Ideies contrapôs qualquer 
receio de não ser aceito em um ambiente desconhecido para 
alguém de fora do estado. Este mesmo ambiente foi o respon-
sável pela motivação em desenvolver trabalhos de impactos 
imediatos para a economia capixaba, com o aprendizado cons-
tante – e necessário – sobre temas relevantes para a indústria.

Thomaz de Almeida Ortiz 
Economista e ex-funcionário do Ideies

Capacitação em “Avaliação de Empresas”

Visita do Grupo de Conjuntura da Ufes,  
com Profª Neide Vargas e alunos de economia

Reunião do Conselho Consultivo do Ideies

Time Indústria 2035

Fórum IEL de Gestão 2018 Workshop Ideies sobre “Regulação de Infraes-
trutura”, com a especialista Danielle Crema

Lançamento do Anuário do Petróleo na Casa Firjan

1ª Colocação no Prêmio ES de Economia 2018, do Corecon
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O QUE 
FALAM 
SOBRE 
O IDEIES

SERGIO 
ABOUDIB 
FERREIRA 
PINTO 
Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado 
do Espírito Santo

O Tribunal de Contas se orgulha em 
participar de uma parceria com o 
Ideies/Findes, nesse novo momen-
to construído com profissionalismo, 
foco em resultados, buscando o de-
senvolvimento sustentável de nosso 
Estado do ES.

GUILHERME 
DIAS 
Consultor e 
empreendedor, 
ex-Ministro do 
Planejamento

A reformulação do programa de tra-
balho e da governança do Ideies ge-
rou resultados positivos para o am-
biente econômico capixaba. O Ideies 
hoje contribui de fato com formula-
ção de conteúdo e disseminação de 
informações estratégicas para em-
preendedores e gestores. Podemos 
afirmar que o Ideies  ocupou uma la-
cuna no espaço institucional capixa-
ba, que no passado era exercido pelo 
setor público e academia.

PROF. DR. LUCIANO RAIZER MOURA
Professor da Ufes e Vice Presidente da 
Findes para Inovação e Tecnologia

PROFa. DRa. NEIDE CÉSAR VARGAS 
Coordenadora do Grupo de  
Conjuntura em Economia CCJE/Ufes

RODRIGO MEDEIROS
Professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

Estamos vivendo uma grande transformação no mundo, em que as 
empresas precisam se reposicionar. Para isso a informação confiável 
é um insumo essencial. E esse é o importante papel do Ideies: organi-
zar e disponibilizar as informações sobre o ambiente econômico e de 
negócios. Possibilitou o fácil acesso a informações ao empresário que 
precisa acompanhar as tendências desse mundo que se transforma. 
O Ideies conquistou a credibilidade em informações conjunturais da 
indústria e se tornou imprescindível.

Impressionou-me o avanço institucional vivenciado pelo Ideies nos úl-
timos anos, perceptível para mim a partir de 2017, momento em que o 
Departamento de Economia foi acionado e iniciamos uma promisso-
ra parceria. Nossas expectativas são altamente favoráveis para 2019 
face a sinergia estabelecida entre a equipe do Ideies e o Grupo de Con-
juntura podendo gerar trocas inestimáveis que se estendem tanto  ao 
Departamento quanto aos estudantes de economia”.

Venho acompanhando as publicações disponibilizadas online pelo 
Ideies/Findes. Também tenho acompanhado o importante projeto “In-
dústria 2035”. Esse valoroso esforço institucional de diálogo com se-
tores da sociedade merece destaque por estarmos vivendo o tempo 
de necessárias reflexões e ações para o desenvolvimento capixaba.
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PROF. DR. EDNILSON SILVA FELIPE 
Professor do departamento de economia da Ufes

A análise da economia capixaba, ao longo do tempo, sempre esteve 
centrada academicamente na Ufes e, em termos de uma visão mais 
de estado, centrada  no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Em-
bora essas análises acadêmicas e essa análise governamental  sejam 
absolutamente importantes para o desenvolvimento de ações e instru-
mentos de políticas para melhorar a dinâmica capixaba, ainda faltava 
uma outra visão da economia capixaba. 

Então quando o Ideies começa a fazer análise também da economia ca-
pixaba, a gente percebe que ela vem complementar o que faltava, sendo 
uma contribuição absolutamente fundamental para a economia capixa-
ba. É um olhar diferente da academia e diferente do governo.  Então essa 
orientação do Ideies vem fechar esta lacuna, vem dialogar de uma forma 
que nem a academia e nem o governo fazem. Assim, contribui muito para 
o desenvolvimento capixaba porque essa perspectiva, essa visão con-
segue detectar, consegue analisar e consegue perceber coisas que nem 
academia e nem o governo viam e dão subsídios para decisões de inves-
timento, que é o que efetivamente muda a economia.

Algumas coisas têm me impressionado nos produtos e no trabalho que 
o Ideies vem desenvolvendo. O primeiro deles é a consistência metodo-
lógica tanto nos materiais produzidos como também no planejamento 
da indústria 2035. Essas questões metodológicas bem consistentes são 
fundamentais e isso quer dizer que a análise com rigor metodológico faz 
com que os resultados dos trabalhos e das publicações sejam de alto 
nível. E outra coisa que impressiona é a unidade da análise. Isso quer di-
zer que mesmo em produtos diferentes, a linha interpretativa é a mesma, 
o que mostra que o grupo que produz é unido em análise e linguagem, 
coisa difícil de se construir e que o Ideies vem fazendo muito bem.

SAMUEL SAIBERT SIMAN 
Gerente de Educação do Sesi/ES

RENZO COLNAGO
Empresário e Diretor do Cindes Jovem

MARIA AMÉLIA SANTIAGO ATAIDE
Estudante e Diretora de Assuntos 
Acadêmicos do Centro Acadêmico Livre 
de Economia

Nessa nova gestão o Ideies está com nova roupagem, mais eficiente 
e integrado conosco que somos das áreas de negócios das empresas 
do Sistema Findes. Tenho ficado impressionado com os resultados 
dos projetos que a equipe do Ideies tem apresentado, um trabalho de 
ponta e inovador, sendo fundamental para direcionar a estratégia de 
atuação e identificar públicos de interesse.

O Cindes Jovem se orgulha em poder contar com a parceria com o 
Ideies na construção do Ciclo de Formação Cindes Jovem. Conteúdo 
de primeira linha, para uma melhor compreensão da indústria e eco-
nomia do Espírito Santo.

O Ideies, em 2018, foi um importante parceiro dos estudantes de econo-
mia da Ufes. Recebemos o time do Instituto para uma roda de conversa 
sobre a atuação profissional dos economistas do Ideies, promovida pelo 
centro acadêmico. Através de uma palestra e visita técnica, em parceria 
com grupo de Conjuntura, conhecemos melhor os produtos do Instituto.

Quando o Ideies  
começa a fazer análise 
também da economia 
capixaba, a gente 
percebe que ela vem 
complementar o que 
faltava, sendo uma 
contribuição absolu-
tamente fundamen-
tal para a economia 
capixaba.



36 37

No último ano, fomos surpreendidos 
com um novo Ideies que veio preen-
cher um amplo espaço vazio no de-
senvolvimento econômico capixaba. 
Com uma equipe altamente motiva-
da e capacitada, o Instituto passou a 
cumprir, de maneira formidável, com 
o seu papel de prover a sociedade 
capixaba de dados compilados e de 
suporte analítico, mostrando as prin-
cipais tendências econômicas e so-
ciais, baseado em séries históricas 
reconstruídas e colocadas à disposi-
ção de quem delas necessita.

E, o mais importante, o próprio Ideies 
não deixou de olhar para o futuro e 
nos presenteou com o projeto “Indús-
tria 2035”, mais um produto que vem 
para auxiliar nosso trabalho.

Angela Maria Morandi 

Economista 20
35

O Desenvolvimento Estratégico da Indústria do Espírito Santo 
é um importante projeto para a promoção da competitividade 
do Espírito Santo, colocando o estado em patamar de desta-
que em âmbito nacional e internacional. O Indústria 2035 con-
templa os seguintes objetivos:

INDÚSTRIA 

2035
Desenvolvimento Estratégico  
da Indústria do Espírito Santo

Promoção de uma agenda estratégica de desenvolvimento 
sustentável da indústria capixaba, considerando o horizonte 
2035, à luz de suas potencialidades, visando sua prosperidade, 
crescimento e maior presença nas cadeias produtivas nacio-
nais e globais. 

Estruturação e automatização das informações sobre o se-
tor industrial capixaba, em um ambiente integrado e de fácil 
manipulação, para pautar o processo de decisão dos empre-
sários e diversos outros atores da sociedade.

O Indústria 2035 está estruturado em dois projetos de pros-
pectiva estratégicas - Setores Portadores de Futuro e Rotas 
Estratégicas – interligados ao Observatório da Indústria. 

2035 MARCA  
OS 500 ANOS DE 
COLONIZAÇÃO DO SOLO 
ESPIRITOSSANTENSE

INDÚSTRIA 
2035

SETORES  
PORTADORES  
DE FUTURO

OBSERVATÓRIO 
DA INDÚSTRIA

ROTAS 
ESTRATÉGICAS
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Agroalimentar  
Celulose e Papel

Confecção,  
Têxtil, e Calçados

Construção  
Economia Criativa

Economia do  
Turismo e Lazer

Economia Digital 

Energia

Infraestrutura e Logística 

Meio Ambiente

Biotecnologia 

Nanotecnologia

SETORES  
PORTADORES  
DE FUTURO

ROTAS 
ESTRATÉGICAS 

Identificação de setores, segmentos e áreas mais promis-
sores para a economia capixaba. Trata-se de um documen-
to orientador para a defesa de interesses, atração de inves-
timento, desenvolvimento de políticas públicas com vistas 
à inspiração de novos ciclos de desenvolvimento para a in-
dústria e o estado do Espírito Santo.

Tem o propósito de construir coletivamente caminhos orien-
tadores para o futuro desejado, a partir de visões, identifi-
cação de barreiras e fatores críticos, e a elaboração de uma 
agenda convergente de ações no horizonte de 2035 para os 
setores, segmentos e áreas portadores de futuro.

ESTRU
TURAIS

TRANS 
VERSAIS

EMER 
GENTES

O Ideies, ao resgatar a capacidade de estudar a economia 
capixaba a fundo, dá mais um passo para a compreensão 
do processo de desenvolvimento socioeconômico e indus-
trial do Espírito Santo. Buscamos inspiração nas origens da 
Findes. E mais, o Indústria 2035 aglutina este novo pensar 
sobre a economia capixaba, que prioriza a análise setorial de-
talhada (Observatório da Indústria), a melhoria do ambiente 
de negócios, a educação profissional e a inovação – estes 
últimos liderados pelo Senai, como alicerces do novo ciclo 
de desenvolvimento econômico do estado do Espírito Santo.

Marcelo Saintive 
Diretor Executivo

1 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
Onde estamos?

2 
VISÃO DE 
FUTURO 
Para onde  

queremos ir?

3 
BARREIRAS 
E FATORES 
CRÍTICOS 
O que impede  
este futuro?

4 
PROPOSIÇÃO 

DE AÇÕES 
O que necessita 

para eliminar essas 
barreiras?

Indústria do Café  
Madeira e Móveis  
Metalmecânico

Petróleo e Gás Natural 

Rochas Ornamentais
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Federação das Indústrias do Estado do Espírito 
Santo – Findes
Léo de Castro – Presidente

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 
Espírito Santo – Senai/ES
Mateus Simões de Freitas – Diretor Regional

Serviço Social da Indústria do Espírito Santo – 
Sesi/ES
Mateus Simões de Freitas – Superintendente

Diretor de Pesquisa e Avaliação Sesi/Senai/ES
Marcelo Barbosa Saintive – Diretor

Instituto de Desenvolvimento Educacional e  
Industrial do Espírito Santo – Ideies
Marcelo Barbosa Saintive – Diretor Executivo

Equipe Técnica
Karina Goldner Fideles Biriba – Assessora Executiva
Juliana Lins Tavares Belotti – Analista de Projetos

CONSELHO CONSULTIVO DO IDEIES
Leonardo Souza Rogério de Castro – Presidente
Alexandre Nunes Theodoro – Representante do Setor  
Educacional
Ângela Maria Morandi – Representante da Sociedade  
Científica e Acadêmica
Darks Cesar Casotti – Representante do Setor Industrial
Guilherme Dias – Representante da Sociedade Civil
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