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Apresentação
A decisão de se planejar o desenvolvimento de município, estado ou nação constitui-se em ato
eminentemente político. Político porque diz respeito a um decorrente processo de construção
coletiva e social, tanto na sua formulação quanto em sua implementação. Na essência, um plano
de desenvolvimento deve ser entendido como expressão da vontade coletiva de uma sociedade e
fundamentado em conhecimentos técnicos e em forma adequada de organização.
O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025, denominado ES 2025, nasceu a partir dessa
perspectiva e se firmou enquanto instrumento de gestão e governança pública, tornando-se um
“mapa de navegação” para a sociedade capixaba.
Todavia, após cinco anos de seu lançamento; os avanços políticos, econômicos e sociais ocorridos
no Espírito Santo e no Brasil; as mudanças de contextos internacional, nacional e regional; as novas
oportunidades marcadas por importantes investimentos, em especial as relacionadas ao petróleo
e gás; e as mudanças na política tributária e fiscal do estado e do país, principalmente no que se
refere às questões relacionadas ao Fundap e às alterações na divisão dos royalties do petróleo; fezse necessário uma revisão detalhada dos condicionantes externos e internos de planejamento, e a
atualização dos cenários e visão de futuro para um novo horizonte.
O Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030, denominado ES 2030, tem por objetivo definir
prioridades, traçar estratégias, metas e apontar caminhos a serem percorridos por toda a coletividade,
apresenta-se como um instrumento capaz de atender as necessidade da sociedade capixaba nas suas
mais diferentes expressões e dispor de estratégias que possam servir de balizamento e alinhamento
na direção de um projeto de desenvolvimento de longo prazo para o Espírito Santo.
O presente relatório resume a metodologia e as estratégias empreendidas na elaboração do Plano
de Desenvolvimento ES 2030.
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cap. 1
Apontar os novos caminhos a serem percorridos por toda a coletividade é objetivo central do
Plano de Desenvolvimento ES 2030. Definir uma nova visão de futuro para o Estado do Espírito
Santo, atualizar os possíveis cenários, incluir as agendas e visões regionais, definir prioridades, traçar
estratégias e metas, são fundamentais.
O planejamento de longo prazo para o estado, além de contar com uma estrutura de governança e
comunicação compartilhada entre poder público e movimento empresarial, trabalhou informações,
estudos e pesquisas disponíveis em todo o estado e garantiu a participação efetiva da sociedade
por meio de uma escuta ampliada em sua execução, organizadas em quatro etapas: planejamento,
levantamento, oficinas e resultados.

Figura 1.1 - Fluxograma do projeto ES2030

1.1 Planejamento
Formar uma equipe técnica de consultores do projeto, definir metas, premissas, fases de planejamento
e elaboração, metodologia, estrutura de governança, além do cronograma previsto para a execução
das atividades e a infraestrutura necessária para o bom andamento das atividades;
Uma parceria entre o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento (SEP), o Fórum das Entidades e Federações (FEF), a Petrobras e a sociedade civil
organizada, o ES 2030 teve como premissas necessárias à sua elaboração:
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Dessa forma as metas estabelecidas para o projeto ES 2030 são apresentadas na necessidade de
construção do Espírito Santo tendo em vista o reposicionamento do estado, a atualização e avaliação
dos cenários e construção de uma nova visão de futuro, a inclusão das agendas e visões regionais e
a atualização da carteira de projetos, alinhando-a a nova visão de futuro.
Dessa etapa, derivou a estrutura compartilhada de governança, responsável pela condução e
definição de estratégias do plano.

Figura 1.2 – Organograma de Governança do projeto ES2030

O Conselho do Espírito Santo 2030, formado pelo Governador do Estado do Espírito Santo,
Presidente do Fórum das Entidades e Federações (FEF) e Gerente-Geral da Unidade de Negócios
da Petrobras no ES, tem por finalidade, criar ambiente favorável para o desenvolvimento do projeto,
apoiar politicamente o desenvolvimento do projeto, definir as politicas macro para o projeto e validar
e aprovar as principais entregas.
A Coordenação e Supervisão Geral, formado pelo Secretário de Estado de Economia e
Planejamento, Coordenador do projeto pelo Espírito Santo em Ação, presidente do Bandes e Gerente
de Planejamento da Petrobras no Espírito Santo, tem por finalidade disseminar as políticas estratégicas
do projeto, acompanhar o andamento do projeto, reportar o andamento do projeto para o Conselho
do ES 2030, convocar as instituições e sociedade organizada para participarem na elaboração do
plano de desenvolvimento, assegurar a articulação intragoverno, com a participação das instancias
regionais; garantir a participação dos envolvidos no projeto e validar e aprovar principais entregas
do projeto.
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O Conselho Operacional, formado pelo Diretor-Presidente do IJSN, Secretário Executivo do
Espírito Santo em Ação e a Diretoria Executiva da Consultoria, tem por finalidade garantir a aplicação
das políticas estratégicas do projeto, gerir as interferências externas que possam influenciar o
projeto, prover diretrizes para o projeto, avaliar e deliberar sobre as mudanças do projeto, aprovar
os documentos de gestão, aprovar os produtos do projeto, apoiar na identificação dos riscos do
projeto, aprovar as ferramentas de gestão, gerenciar os interesses dos Stakeholders do projeto, prover
a gestão necessária para o desenvolvimento dos trabalhos e assegurar o alcance dos objetivos do
plano de trabalho.
O Consultor Líder tem por finalidade garantir a integração dos conteúdos temáticos; prover as
diretrizes técnicas do projeto, validar as principais entregas do projeto, prover suporte técnico
para coordenação geral e operacional, orientar os trabalhos técnicos e definir padronização dos
documentos técnicos.
O Consultor Coordenador tem por finalidade verificar a qualidade do material, prover revisão
ortográfica dos documentos, prover editoração para os documentos, elaborar relatório de avaliação
do material, conduzir as oficinas de trabalho, elaborar o plano do projeto, elaborar o cronograma do
projeto, aplicar as ferramentas de gestão, reportar o andamento e as informações do projeto para
as parte interessadas, agendar e conduzir as reuniões de distribuição das informações do projeto,
promover articulação entre os agentes das ações, realizar solicitação, recebimento e expedição de
documentos para os parceiros; selecionar consultores e especialistas e submeter para a aprovação e
executar as atividades administrativas do projeto.
A Consultoria tem por finalidade prover suporte para as tomadas de decisão da Coordenação
Operacional, prover informações para alinhamentos das políticas estratégicas do projeto, apoiar na
identificação dos riscos do projeto, elaborar material técnico especializado, revisar e aprovar material
consolidado pela a equipe técnica e participar dos eventos tais como seminários, audiências, oficinas
e reuniões técnicas quando convidado.
A Coordenação Equipe Técnica foi compartilhada entre governo e consultoria e a distribuição
das atividades entre as equipes foi articulada durante a execução do projeto. A equipe técnica teve
por finalidade coletar e monitorar as informações, construções de bases de dados e elaboração da
biblioteca do projeto; realizar pesquisas de campo qualitativa/quantitativa; elaborar documentos
técnicos complementares (textos, mapas, cenários e diagnósticos,...); prover assessoria na condução
das oficinas de trabalho; realizar a coordenação, organização dos eventos e mobilização dos parceiros;
identificar, comunicar e eliminar as restrições ao andamento das ações; fornecer informações do
andamento do projeto para os respectivos coordenadores.

1.2 Levantamento
Revisitar o ES 2025 e avaliar as informações, estudos e pesquisas disponíveis em todo o estado é
fundamental para diagnosticar as condições de se avançar. Para isso foram realizadas:
• Revisão dos indicadores de resultado do ES 2025:
• Revisão das condicionantes exógenas internacionais e nacionais;
• Revisão das condicionantes endógenas;
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• Realização de pesquisa qualitativa com objetivo de gerar subsídios, sob as formas
de avaliações, percepções, opiniões e propostas;
• Avaliação do cenário de petróleo que se estabelece, como uma oportunidade e
como um dos grandes desafios para o estado.
Cada item que compõe essa etapa foi desdobrado em um volume específico de apoio à elaboração
do Plano de Desenvolvimento do ES2030 sendo:

Quadro 1.1 – Levantamentos do projeto ES2030
Levantamento
Indicadores
Condicionantes exógenas internacionais e nacionais
Condicionantes endógenas;
Pesquisa qualitativa
Petróleo: oportunidades e desafios
Outros levantamentos

Referência
Volume 2 – Atualização e revisão dos indicadores
dos eixos estratégicos do ES 2025
Volume 4 - Condicionantes exógenas e
endógenas
Volume 3 – Pesquisa qualitativa
Volume 12 – Nota técnica: Cadeia do petróleo e
seus desafios
Volume 13 – Nota técnica: Inserção competitiva e
as cadeias produtivas do Espírito Santo
Volume 15 – Nota técnica: Dinâmica demográfica
e mobilidade social no Espírito Santo

1.3 Oficinas
Incluir as agendas e visões regionais a partir da escuta qualificada da sociedade organizada.
Compreendida em duas subetapas: Oficinas regionais e temáticas.

1.3.1 Oficinas Regionais
Destinada à escuta da sociedade civil a partir de eventos nas microrregiões do estado, as oficinas
regionais foram realizadas nos meses de abril, maio, junho e julho de 2013, totalizando 17 eventos
que ocorreram em municípios considerados bases regionais, e contaram com a participação de
aproximadamente 1,1 mil participantes.
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Quadro 1.2 – Participantes Oficinas regionais
Microrregião
Noroeste

Bases regionais

Data

Quantidade

Barra de São Francisco

03/04/2013

18

São Gabriel da Palha

04/04/2013

80

São Mateus

11/04/2013

54

Alegre

17/04/2013

122

18/04/2013

50

25/04/2013

76

Santa Maria de Jetibá

26/04/2013

92

Rio Doce

Aracruz

07/05/2013

93

Litoral Sul

Marataízes

09/05/2013

93

Metropolitana

Prévia Viana

14/05/2013

66

Metropolitana

Prévia Guarapari

22/05/2013

26

Metropolitana

Prévia Serra

24/05/2013

55

Metropolitana

Prévia Vila Velha

28/05/2013

32

Metropolitana

Prévia Fundão

28/05/2013

22

Metropolitana

Prévia Cariacica

29/05/2013

65

Metropolitana

Prévia Vitória

04/06/2013

90

Metropolitana

Metropolitana

10/07/2013

50

17 eventos

1.084

Centro-Oeste
Nordeste
Caparaó
Central Sul
Sudoeste Serrana
Central Serrana

Totalizando

Cachoeiro de
Itapemirim
Venda Nova do
Imigrante

Essas oficinas foram realizadas por meio de parceria com o governo do estado, seguindo o
contraturno das audiências públicas para o Orçamento de 2014, à exceção da região metropolitana
que, por manter uma característica diferenciada de eventos, contou com a parceria do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Vitória - Comdevit.
A dinâmica de trabalho propiciou aos participantes uma análise da atual situação socioeconômica da
microrregião, estimulando uma reflexão sobre as necessidades estratégicas para 2030. O diagrama
abaixo demonstra as fases que compuseram a formulação das propostas regionais.
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Figura 1.3 - Diagrama de formulação das propostas regionais

• Em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), um conjunto importante
de dados da microrregião, estruturado a partir da análise de informações (territoriais,
demográficas, sociais, domiciliares, de infraestrutura, de indicadores econômicos
e investimentos anunciados) foi apresentado, gerando um diagnóstico regional.
Esse diagnóstico estimulou os participantes a refletir sobre o presente e sugerir
estratégias importantes para o futuro. Tais informações se encontram disponíveis no
site do projeto.
• Por meio de dinâmica lúdica que sugeria a devastação da microrregião, garantindo
que todas as pessoas estivessem salvas, os participantes foram induzidos a identificar
o que existia de importante em sua microrregião e o que desejavam salvar. Após essa
análise de valores, a construção do futuro foi baseada na perspectiva de reconstrução
de uma nova microrregião. Para realização dessa dinâmica foi utilizado instrumento
intitulado Visão de Futuro.
• Olhando para o cenário interno e externo à microrregião e considerando a visão
de futuro estruturada anteriormente, utilizou - se uma ferramenta para fazer
análise de cenário ou análise de ambiente, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities e Threats), apontando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
como condicionantes para projetar as propostas e projetos estratégicos para o futuro
da microrregião e do estado. Para realização dessa etapa foi utilizado instrumento
intitulado Matriz Estratégica Regional.
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• Após a definição desses elementos, as propostas coletivas de projetos estratégicos
para o desenvolvimento da microrregião se deram a partir da análise conduzida pela
matriz abaixo demonstrada.

Figura 1.4 - Matriz de análise SWOT

Desse modo, a matriz constitui instrumento eficaz de análise dos aspectos internos frente às
condicionantes de futuro, utilizando, assim, uma linguagem direta e descritiva das ações básicas
necessárias à promoção do desenvolvimento a partir da combinação dos fatores críticos de sucesso.
Toda análise das oficinas serão consolidadas no volume 14 – Nota Técnica: Grandes questões
regionais, onde serão apresentadas as expectativas de cada microrregião.

1.3.2 Oficinas Temáticas:
Destinados à escuta de entidades representativas foram realizados debates temáticos sobre 14
temas propostos pelo projeto ES 2030 e considerados importantes para a evolução do estado.
São eles: educação; economia verde; recursos hídricos e saneamento; dinâmica demográfica
e socioeconômica; novas fontes energéticas; cadeia de petróleo e gás; fronteiras tecnológicas,
produção do conhecimento e oportunidades de negócios; infraestrutura e logística; institucional e
política; bem - estar e saúde; agricultura familiar; segurança; turismo, cultura e identidade; e inserção
competitiva nacional e internacional.
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Esses debates foram realizados na Grande Vitória e contaram com um ou mais especialistas na
condução e indução das discussões.
A dinâmica de trabalho teve como base um relatório preliminar elaborado pelos especialistas e
encaminhado antecipadamente aos participantes, um evento com uma apresentação e amplo
espaço para debate. As oficinas temáticas contaram com a participação de, aproximadamente,
seiscentas pessoas de noventa instituições.

Quadro 1.3 – Participantes Oficinas temáticas
Temática

Data

Qtd
Pessoas

Dinâmica demográfica

05/06/2013

56

Cadeia de petróleo e gás

06/06/2013

34

Economia verde

07/06/2013

51

Institucional e política

11/06/2013

25

Segurança

20/06/2013

35

Turismo, identidade e imagem

25/06/2013

38

Novas fontes energéticas

26/06/2013

28

Infraestrutura e logística

01/07/2013

45

Saneamento e recursos hídricos

02/07/2013

35

Educação

03/07/2013

39

Fronteiras tecnológicas, produção do
conhecimento e oportunidades de negócios

12/07/2013

36

Agricultura familiar

16/07/2013

26

Inserção competitiva nacional e internacional

05/08/2013

73

Bem-estar e saúde

06/08/2013

30

14 eventos

551

Total

Os resultados das oficinas foram utilizados pelos consultores do ES 2030 para compor a reflexão
sobre os contextos externos e regionais, os cenários, a visão de futuro e cada foco estratégico que
formam a estrutura principal da síntese do plano de desenvolvimento do Espírito Santo.
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1.4 Resultados
Consolidar os resultados dos estudos, pesquisas, debates, oficinas e temas propostos pelo projeto
ES 2030 em documentos sólidos e consistentes que garantam o cumprimento de suas metas. Além
da síntese do plano documento ao qual está tendo acesso, foram produzidos outros 14 volumes
disponibilizados no site do projeto www.es2030.com.br e nos sites dos parceiros desse projeto.
1 – Síntese do plano
2 – Atualização e revisão dos indicadores dos eixos estratégicos do ES 2025
3 – Pesquisa qualitativa Espírito Santo
4 – Condicionantes exógenas e endógenas
5 – Inventário dos indicadores dos eixos estratégicos
6 – Análises comparativas
7 – Avaliação estratégica
8 – Cenários prospectivos para o Estado do Espírito Santo 2030
9 – Visão de futuro
10 – Coletânea de projetos
11 – Governança, comunicação e monitoramento do plano ES 2030
12 – Nota técnica: cadeia do petróleo e seus Desafios
13 – Nota técnica: inserção competitiva e as cadeias produtivas do Espírito Santo
14 – Nota técnica: grandes questões regionais
15 – Nota técnica: dinâmica demográfica e mobilidade social no Espírito Santo
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