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CERTIFICADO 
DE RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO 

 
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão  

e Recursos Humanos, certifica que a iniciativa 
 

QUIZ CONSUMO CONSCIENTE 
 

do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM, participou do Ciclo 2018 do 

Prêmio Inoves, obtendo 63 (sessenta e três) pontos na avaliação de seu Relatório de Gestão, 

sendo reconhecida como concorrente elegível da categoria “Ideia – Estadual”. 

 

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2018. 



 

 

 

1. Potencial de Inovação 
 

5 4 
 

2. Relevância Social 
 

5 3 
 

3. Resultados Esperados 
 

1 3 
 

4. Grau de Sustentabilidade 
 

1 3 
 

5. Grau de Replicabilidade 
 

3 4 
 

6. Participação dos Beneficiários 
 

3 2 
 

7. Mecanismo de Transparência e Controle Social 
 

1 4 
 

RESULTADO FINAL 
 

Pontuação Final 
  

Classificação: Concorrente elegível 
 

63 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe: 
 

Daisy Cristina Martins Cardoso 
Fábio Ventorim Siqueira (coordenador) 
Natália Colombo de Souza 

Nome da iniciativa e instituição: 

QUIZ CONSUMO CONSCIENTE 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM 

Comentários: 

1. Trata-se de um aplicativo móvel com um jogo para conscientização de jovens e 
adolescentes em relação aos hábitos de consumo. 
2. A formação de consumidores mais conscientes pode ser vista como um ganho do 
projeto. 
3. "espera-se melhorar a mensuração do nível de conscientização dos alunos da 
educação básica para questões do dia a dia que envolvem uma relação saudável no 
consumo de produtos e serviços". Resultados subjetivos e difíceis de mensurar. 
4. "Se o foco dos requisitos do documento normativo aplicável é a proteção do meio 
ambiente, significa que ele é um produto ambientalmente conforme." Fora esse caso, 
não vejo relação com a questão ambiental no projeto. 
5. A ideia pode ser replicada em diversos órgãos, porém, para isso seria necessário 
desenvolver um novo aplicativo para cada novo uso. 
6. O desenvolvimento deste projeto contou com participação de servidores efetivos do 
Ipem-ES e com a participação da gestão do Ipem-ES e do Inmetro através da 
disponibilização de dados que subsidiam as tomadas de decisão. Mas os beneficiários 
da iniciativa seriam os estudantes da educação básica. 
7. "O próprio Google play disponibiliza um espaço de avaliação do aplicativo, onde é 
possível que o participante avalie e insira comentários sobre o jogo, funcionamento do 
aplicativo, elogios, críticas, entre outros. Também através da Ouvidoria." 

Para validação dos Certificados do Prêmio Inoves – Ciclo 2018, visite o site do Programa no endereço inoves.es.gov.br 
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