DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA
Objetivo do programa:
• Promoção de uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável de longo
prazo da indústria capixaba, à luz de suas potencialidades, visando sua prosperidade,
crescimento e maior presença nas cadeias produtivas nacionais e globais.
• Estruturar e automatizar as informações sobre o setor industrial capixaba, em um
ambiente integrado e de fácil manipulação, para pautar o processo de decisão dos
empresários e diversos outros atores da sociedade.
Público-alvo:
Sociedade civil, indústria do Espírito Santo, Academia e Sistema Findes
Eixo:
Empresas
Objetivos estratégicos associados:
• Ampliar a produtividade, inovação e desenvolver os mercados da indústria
capixaba
• Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e atração e retenção de
investimentos para o Espírito Santo
• Consolidar a reputação do Sistema Findes no desenvolvimento industrial, social e
econômico do Espírito Santo

Líder:
Leo de Castro
Executivo:
Marcelo Saintive
Gerentes:
Silvia Varejão e
Marilia Silva
Projetos:
• Plano de
Desenvolvimento da
Indústria Capixaba
2035
• Observatório da
Indústria

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA
DESTAQUES DO PROGRAMA

STATUS
MARCOS CRÍTICOS

Plano de Desenvolvimento da Indústria Capixaba 2035:
• 5 Painéis realizados (Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro do Itapemirim, Linhares,
•

•
•

São Mateus e Vitória)
Lançamento dos Setores Portadores de Futuro para o Espírito Santo 2035 em 13/dez
Painel da Rota Agroalimentar realizado em 04/dez
Rota estratégica do setor Agroalimentar divulgada até abr/19

Observatório da Indústria:
• Portal lançado (74 indicadores disponíveis)
• Sala física do Observatório da Indústria implantada no 2º semestre/19
• Ferramenta de visualização e serviços de banco de dados contratados até fev/19

27 novos produtos (Fato Econômico, Boletim Econômico, Indústria em Números,
Notas Conjunturais, Monitoramento de Investimentos, dentre outros) com 185
edições publicadas
Parcerias institucionais firmadas: Ministério do Trabalho e Emprego, FAPES e
TCE-ES
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