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Cultura 
empreendedora

 Já se foi o tempo em que reconhecer o talento profissional era uma preocupação 
exclusiva do setor privado. No serviço público, onde ainda persiste o estereótipo de 
ambiente de acomodação e de falta de iniciativa, uma nova cultura avança. Baseado 
na busca constante pela profissionalização e pela qualificação do trabalho, somada 
à percepção da possibilidade de progresso profissional, firma-se, cada vez mais, um 
bem-sucedido movimento em torno de uma cultura empreendedora de gestão pública.
 É nesse contexto que o Prêmio Inovação na Gestão Pública do Espírito Santo 
(Inoves) atua. Ele não só reconhece os talentos empreendedores do setor público 
capixaba como estimula a inovação na gestão em todas as áreas, fortalecendo novos 
valores que referenciam concretamente a produção de novas práticas e resultados.
 Com sete edições de absoluto sucesso e um histórico de trabalho criterioso e 
responsável, o Inoves mobiliza equipes e desafia profissionais diversos do serviço 
público a empreender, em um contexto que é tradicionalmente contrário à inovação. 
Com isso, contribui para a valorização do servidor que se orgulha do seu trabalho ao 
inovar para oferecer um serviço mais qualificado ao cidadão.  
 A capacidade empreendedora do nosso servidor, nem sempre percebida pela 
sociedade, é o tema desta revista, que se ocupa em divulgar práticas inovadoras de 
gestão e em envolver mais e mais servidores no compromisso por um serviço público 
ético e qualificado. 
	 Os	resultados	do	Inoves	–	que	já	é	uma	referência	nacional	–	são	sinais	de	que	
estamos contribuindo significativamente para propagar a cultura do bom serviço público.
 

Heraclito Amancio Pereira Junior
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
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Um novo 
ciclo de 
qualidade 
e inovação

 Os índices de crescimento econômico do Espírito Santo – 
bem acima da média nacional neste início de século – e as exce-
lentes perspectivas do Estado para os próximos anos criaram um 
grande desafio para a atual gestão do governo estadual: fazer da 
economia aquecida motor do desenvolvimento social para todos 
os capixabas. Para alcançar esse objetivo, a Administração tem 
como foco de gestão a redução das desigualdades sociais.
 O incentivo à inovação e ao empreendedorismo no serviço 
público faz parte da estratégia para melhorar a vida dos capixa-
bas. “Como governador do Estado, sei o quanto nós fizemos até 
agora. Ficamos orgulhosos do que conquistamos, mas somos 
realistas do que ainda temos de avançar. O povo cobra cada 

ESpECIAl

Nova administração foca projetos no 
desenvolvimento socioeconômico  
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vez mais dos representantes eleitos, mas também do servidor 
público. A primeira tarefa da inovação é ganhar credibilidade e 
ter o respeito da população capixaba”, ressaltou o governador 
Renato Casagrande, durante a festa de entrega do Prêmio Inoves.
 Para ele, é importante frisar o que o Estado visualiza como 
inovação. “Vamos sempre buscar a melhoria da qualidade de 
vida dos capixabas, com estímulo à transformação da realidade, 
para que a nossa população possa se apropriar da riqueza gerada 
pelo desenvolvimento do Espírito Santo.”
 A busca pela redução das desigualdades exige investimen-
tos na inovação, segundo o secretário de Gestão e Recursos 
Humanos, Heraclito Amancio Pereira Junior. Para superar os 
obstáculos que virão pela frente, é fundamental, na sua visão, 
valorizar o servidor público, ator fundamental no processo de 
melhoria da qualidade de vida da população.
 Como o Espírito Santo já conta com uma herança de 
seriedade no trato do dinheiro e do bem público, ele acredita 
que o atual governo pode focar mais, agora, na qualificação do 
servidor, por meio de programas como a Gerência de Carreiras 
(veja matéria nesta edição), responsável pelo desenvolvimento 

profissional do servidor, a partir de um planejamento sério e 
competente.
 Somado ao esforço de investir no servidor e nos projetos 
inovadores, o governo estadual aprimora seus mecanismos 
de controle, para dar maior transparência aos seus atos. Isso, 
para Heraclito, reforça a importância de investir bem o recurso 
público.
 Segundo o secretário, esse conceito é bem mais impor-
tante do que o da economia em si. “Nem sempre os projetos 
implementados são menos onerosos para o governo, mas a 
relação custo-benefício do trabalho tem de ser cada vez melhor.”

Desafios
 A diretriz do governo estadual para melhorar a vida da 
população atinge todas as áreas de atuação da Administração. 
Esse é o caso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Se-
des), fundamental no processo de crescimento econômico do 
Espírito Santo. O secretário, Márcio Félix, explica que atua com 
uma filosofia de gerenciamento de projetos para ajudar nesse 
novo ciclo de inovação e de qualidade da Sedes. “Fomentamos 
o espírito de equipe, mas reconhecemos os talentos individuais.”
 Ele explica que a filosofia, destacando a gestão integrada do 

Casagrande quer que a população capixaba aproveite o bom 
momento econômico do Espírito Santo

Heraclito: o mais importante é gastar bem os recursos públicos
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portfólio de novos negócios e do Programa de Competitividade 
para o Estado, com a proposta de descentralizar e harmonizar 
o desenvolvimento, garante a inovação, o empreendedorismo 
e a qualidade de gestão do Estado.  
 Um caso emblemático do trabalho desenvolvido na Se-
cretaria ocorreu no ano passado, com o desafio da disputa dos 
royalties do petróleo. “Mesmo sem experiência anterior, a equipe 
se preparou em tempo recorde para assessorar o Governo do 
Estado, a bancada federal e toda a sociedade nessa questão.
Com essa base, o Espírito Santo mostrou habilidade nas dis-
cussões nacionais sobre o tema.”

Márcio aposta em uma filosofia de 
gerenciamento para atrair novos 
negócios para o Estado

Simplicidade e participação
 No ritmo das demais áreas de governo em busca da melho-
ria da qualidade de vida para a população, a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp) tem destaque: vários de seus 
projetos inovadores já foram reconhecidos pelo Prêmio Inoves 
nos últimos anos. O segredo dessa boa gestão na Segurança 
Pública, segundo o secretário, Henrique Herkenhoff, é assegurar 
processos e procedimentos mais simples, que fazem parte do 
dia a dia da Administração, mas que podem ser aperfeiçoados, 
bem como receber inovações e apresentar resultados melhores.
 Devido à complexidade da área de segurança, o secretário 
explica que é muito importante trabalhar com novas ideias, com 
sugestões mais inovadoras, com a reavaliação de procedimentos 
operacionais e também com o aperfeiçoamento das ferramentas 
de gestão. “O que queremos é otimizar a aplicação dos recursos 
públicos na manutenção da nossa estrutura e, principalmente, 
no aumento da nossa capacidade de investimento”, disse 
Herkenhoff. 
 A Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estraté-
gicas, criada em janeiro do ano passado, também investe em 
uma gestão focada na qualidade de vida da população capixaba. 
Ela é responsável por aglutinar esforços e dar mais peso aos 
projetos com esse foco. Um bom exemplo da atuação do Órgão 
é o Programa Estado Presente, que tem por finalidade associar 
ações de natureza policial e toda a esfera pública na concentra- André comemora a integração de esforços pela segurança pública
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Incentivo ao empreendedorismo
 Investir no perfil empreendedor do servidor público, como 
forma de melhorar os serviços oferecidos à população, vem 
sendo a estratégia da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) 
e da Segurança Pública (Sesp). Por três anos seguidos, a Sedu é 
recordista em projetos inscritos no Inoves. A Secretaria também 
fomenta um programa próprio de premiação, o Boas Práticas 
na Educação. A Sesp não fica atrás: é uma das organizações 
recordistas em prêmios conquistados no Inoves.  
 O secretário da Educação, Klinger Barbosa, que lida 
com um contingente populacional de cerca de um milhão de 
pessoas na rede estadual de ensino, diz que um dos caminhos 

Schettino incentiva a participação da sociedade na definição das 
políticas públicas

encontrados para melhorar a relação com o público e para trazer 
resultados cada vez melhores para a população foi investir em 
projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
 Na parte administrativa, a TIC melhorou projetos de geren-
ciamento do transporte rural, do cartão multiuso (responsável 
pelo controle do uso do transporte coletivo urbano, do acesso 
à escola, da distribuição da merenda escolar e da identificação 
estudantil), da otimização da rede física escolar a partir da 
distribuição geográfica e de monitoramento da rede escolar.
 Na área pedagógica, a ferramenta contribuiu para implantar 
e melhorar projetos como a pauta eletrônica e a Rede Educar ES 

ção de políticas em favor de populações que são historicamente 
desassistidas.
 Segundo o secretário, André de Albuquerque Garcia, o 
objetivo do Programa já demonstra a inclinação do Governo 

do Estado em promover uma gestão focada no bem-estar da 
população. No caso do Estado Presente, a proposta é integrar 
ações de enfrentamento à criminalidade “com objetivos cla-
ramente definidos, fundamentada em valores, ferramentas de 
gestão, monitoramento e, sobretudo, no envolvimento de todos 
na promoção de uma vida melhor”.

Participação da sociedade
 Na Agência Estadual de Serviços Públicos de Energia do 
Estado do Espírito Santo (Aspe), a estratégia para ampliar a 
qualidade e a inovação na gestão foi garantir a participação da 
sociedade nas discussões dos principais temas. O diretor-geral 
da Aspe, Fernando Schetino, revela a importância dessa estra-
tégia com um exemplo. “Pela primeira vez, a Revisão Tarifária 
Anual da concessão de gás canalizado no Espírito Santo contou 
com a participação dos conselheiros da Agência e de entidades 
convidadas. A iniciativa fortaleceu o processo, além de torná-lo 
mais democrático e transparente”, exemplificou.
 Para levar mais transparência e avanço à regulação de 
energia no Espírito Santo, foi criado o Comitê de Apoio à Re-
gulação dos Serviços Públicos de Energia no Estado. Segundo 
Schetino, a finalidade é cooperar, do ponto de vista técnico, 
econômico, financeiro, operacional, jurídico, ético e sustentável, 
com as ações da Aspe.
 Esforços como esses ocorrem em diversas áreas da atual 
gestão, em função de uma cultura de gestão que se fortaleceu 
nos últimos anos, baseada em um modelo que estimula a ino-
vação por parte dos servidores. 
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Herkenhoff investe nas boas ideias pela segurança pública do ES

O serviço do Disque-Denúncia foi ampliado pela Sesp

(um portal, com sistema de e-mail, para todos os estudantes e 
educadores da rede). Entre os projetos desenvolvidos também 
na área pedagógica, um dos que têm maior abrangência é o Mais 
Tempo na Escola. Seu objetivo é o incremento do trabalho peda-
gógico de acesso ao conhecimento e vivências contextualizadas, 
criando novas oportunidades de aprendizagem pela melhoria 
do desempenho escolar e, em especial, intensificando práticas 
sistematizadas de leitura, de escrita e de raciocínio lógico. 

Mais seguro
 Na Sesp, o secretário Henrique Herkenhoff conta que 
procura incentivar as ideias e as sugestões dos servidores. 
“Tudo o que possa ser revertido em melhores resultados para 
a Segurança Pública é tratado com respeito e com prioridade 
em nossa secretaria”, informa.
 Ele explica que foi graças à sugestão de servidores que 
a Sesp ampliou a Gerência de Tecnologia da Informação. Hoje, 
o setor reúne 20 profissionais que se dedicam ao desenvolvi-
mento de uma nova rede de tecnologia para integrar, de forma 
on-line, todos os bancos de dados e de registros, além dos 
sistemas operacionais das polícias Militar e Civil, do Corpo de 
Bombeiros, do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Estado da 

Justiça (Sejus), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 
da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal.
 A Sesp tem inúmeros projetos que melhoraram a qualidade 
da gestão dos recursos aplicados na Segurança Pública, como 
a padronização dos procedimentos policiais no atendimento às 
mulheres vítimas da violência doméstica, o uso mais intenso 
da Tecnologia da Informação no serviço de inteligência policial, 
a utilização de radiocomunicação digital e de computadores de 
bordo com acesso on-line aos bancos de dados da Sesp, a 
criação da Gerência de Inteligência Social (GIS), o aumento dos 
valores pagos a título de bonificação pecuniária, para policiais, 
por apreensão de armas de fogo, a ampliação do serviço Disque-
Denúncia, que hoje funciona todos os dias, incluindo os finais 
de semana, no período das 7h às 22 horas, e a modernização 
da estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Técnico Científica.
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Com foco na
sociedade

O que é inovar no serviço público?
Renato Casagrande – Inovar, no serviço público, é encontrar 
maneiras mais eficientes de atender à população, seja dando 
mais qualidade à prestação dos serviços, seja desenvolvendo 
métodos e processos que permitam à Administração reduzir 
custos e tirar melhor proveito dos recursos disponíveis. Na 
verdade, a grande inovação acontece justamente quando con-
seguimos conciliar essas duas vertentes, somando qualidade 
e racionalidade, para fazer mais com menos.

Qual é a importância do Inoves dentro da sua proposta de 
governo?
Todas as iniciativas que contribuam para a melhoria da gestão 
pública e da prestação de serviços à população serão sempre 
respeitadas e acolhidas em nossa administração. No caso do 
Inoves, além dessas características, temos outro aspecto fun-
damental, que é a valorização dos servidores. Daí a importância 
que vemos na iniciativa. Com o Inoves, temos um instrumento 
de estímulo à criatividade e ao engajamento dos profissionais 
e, ao mesmo tempo, uma alternativa para marcar nosso reco-
nhecimento aos servidores que se destacaram na busca de 
novas ferramentas e modelos para melhor servir à população.

Podemos dizer que os servidores públicos capixabas estão 
comprometidos com um novo modelo de governo?
Em qualquer área da atividade humana, o que mobiliza as 
pessoas, para além da remuneração e do reconhecimento 
profissional que recebem, é a percepção de que o trabalho que 

ENTREVISTA – RENATO CASAGRANdE

Depois de um ano de gestão, o governador do Espírito Santo, Renato 
Casagrande, comemora um serviço público cada vez mais voltado para as 
necessidades da sociedade. Nesta entrevista, ele fala dos esforços comuns do 
governo para melhorar a qualidade de vida da população capixaba, a partir de 
uma gestão criativa, eficiente e que se prepara, sempre, para usar da melhor 
maneira possível os recursos públicos.  

realizam tem significado para outras pessoas. Com base nessa 
constatação, procuramos dar às nossas equipes a certeza de 
que estão participando de um processo de transformação po-
lítica, econômica e social, que terá reflexos decisivos na vida 
de todos os capixabas. Esses são o sentido e o princípio que 
orientam nosso governo. E é com esse espírito transformador e 
com permanente reconhecimento e valorização dos nossos pro-
fissionais que buscamos o engajamento integral e militante dos 
servidores públicos estaduais. Acredito, sim, que os servidores 
públicos capixabas estão cada vez mais comprometidos com a 
Administração, pois sabem que este é um governo responsável, 
democrático e empenhado de maneira integral na construção 
de um Estado mais próspero, justo e equilibrado.

Quais as novas propostas que o Governo Casagrande traz 
para os servidores e para a sociedade, do ponto de vista da 
inovação e da melhoria da gestão?
Ao assumirmos o Governo, em janeiro de 2011, uma das 
primeiras iniciativas que tomamos foi definir e colocar em 
prática um sistema de gestão capaz de organizar e monitorar o 
trabalho da Administração e garantir resultados concretos para 
a sociedade. Tendo como princípios fundamentais a unidade de 
conceitos e objetivos, a integração das secretarias e a orientação 
para resultados, criamos dez comitês temáticos, que organizam 
os diferentes eixos de atuação. Ganhamos, assim, eficiência e 
agilidade, ao evitar a duplicidade de ações e os desperdícios 
que ocorrem quando a interlocução entre as diferentes áreas 
tem de percorrer os caminhos sinuosos da burocracia. Do ponto 
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de vista dos servidores, além do ordenamento de carreiras, dos 
ajustes salariais e dos programas de qualificação e valorização 
profissional, estamos investindo na modernização da nossa 
infraestrutura administrativa, para dar a todos condições de 
operar nesse mundo tecnológico em que vivemos. O resultado 
dessa mudança, para a sociedade, é um Executivo mais ágil, 
eficiente e econômico. Um governo que respeita o dinheiro 
público e reconhece a dedicação dos seus profissionais.

O senhor falou da necessidade de o servidor ter o reconhe-
cimento e o respeito da população. Como brigar contra o 
estereótipo criado da imagem do servidor público?
Esse estereótipo foi construído com base na experiência direta 
dos cidadãos em suas demandas de resposta do poder público. 
Ou seja, não é ficção nem exagero. Durante muito tempo, e por 
todo o País, serviço público foi sinônimo de desrespeito aos 
direitos dos cidadãos – que são, em última análise, nossos 
verdadeiros patrões. E digo nossos porque nunca me permito 
esquecer o fato de que, no cargo em que transitoriamente me 
encontro, sou antes de tudo um servidor público. O problema é 
que, na maioria das vezes, a própria estrutura burocrática leva 
a entraves desnecessários, a exigências absurdas e à demora 
no atendimento das demandas. Por isso é tão importante bus-
carmos novos modelos de gestão, que simplifiquem processos 
e sejam capazes de incorporar os recursos que o conhecimento 
humano coloca à nossa disposição em velocidade cada vez 
maior. Eficiência, agilidade, compromisso: é assim que dei-
xamos para trás a imagem estereotipada do servidor público, 
para conquistar o reconhecimento e o respeito da população.

Vivemos hoje um momento muito diferente ou ainda é pre-
ciso contagiar uma massa de servidores públicos para esse 
espírito empreendedor?
Como disse, para termos equipes mobilizadas e comprometi-
das, é preciso que os profissionais compreendam o sentido do 
trabalho que realizam e os princípios que orientam a Adminis-
tração. Mas, para que essa compreensão seja mobilizadora e 
se renove, é necessário que os resultados concretos apareçam. 
É o que nossas equipes estão percebendo e comemorando 
hoje. Com pouco mais de um ano de administração, temos 
excelentes resultados a apresentar nas mais diferentes áreas. 
São programas, obras e ações que estão mudando para melhor 
a vida dos capixabas, em todas as regiões do Estado. Isso é 
resultado do empenho e da dedicação de todos os servidores, 
que também compartilham o reconhecimento público pelos 

resultados apresentados. E é assim que tem de ser, quando se 
trabalha em equipe.

O senhor tem uma grande preocupação com as questões 
sociais. De que forma o servidor pode ajudar nessa sua luta 
para melhorar a qualidade de vida da população capixaba?
Como disse, a melhor maneira de contribuir com esse esforço 
coletivo é procurando prestar bons serviços à população. De 
um lado, incorporando formas mais eficientes e econômicas 
de realizar o seu trabalho, o que evita a dispersão de recursos 
preciosos e sempre escassos, diante da demanda justa e per-
manente da população. De outro lado, compreendendo que o 
Estado é de todos, mas deve ter como prioridade servir a quem 
mais precisa da atenção do poder público. Assim, trabalhando 
com dedicação, aproveitando as oportunidades de qualificação 
e crescimento profissional que o Governo oferece e compre-
endendo que é preciso fazer mais para quem mais precisa, os 
servidores públicos capixabas estarão contribuindo, de maneira 
direta e efetiva, para corrigir distorções e desigualdades sociais 
e aumentar a qualidade de vida geral em nosso Estado.

Qual é a base da proposta de gestão do seu governo? 
Integração de esforços e recursos, compromisso irrevogável 
com o equilíbrio fiscal, planejamento criterioso e participativo e 
absoluta transparência na prestação de contas da administração. 
Foi nessas bases que assentamos nosso programa de trabalho, 
que tem como objetivo estratégico a promoção de um novo ciclo 
de desenvolvimento ambientalmente sustentável e regionalmente 
equilibrado, que nos permita reduzir as desigualdades sociais 
que ainda se mantêm em nosso Estado.

Casagrande: “Com o Inoves, temos um instrumento de estímulo à 
criatividade e ao engajamento dos profissionais”
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Uma noite de emoções

 A noite de primeiro de dezembro de 2011 mexeu com as 
emoções dos servidores públicos que atuam no Estado. Era o 
frio na barriga pela chance de ser reconhecido com o principal 
prêmio do serviço público capixaba, na edição mais concorrida 
da história do Prêmio Inovação da Gestão Pública do Espírito 
Santo (Inoves). 
 O Inoves Ciclo 2011 bateu todos os recordes: trabalhos ins-
critos, projetos semifinalistas, quantidade de menções especiais 
e público presente à cerimônia de premiação mais importante e 
glamourosa de valorização do servidor público capixaba. Claro, 
não faltaram demonstrações de alegria aos campeões da noite, 
que terminou como merece uma grande festa: muita música 
e diversão, para homenagear os profissionais que ajudam o 
Espírito Santo a crescer e a mudar para melhor.  
 “A cerimônia do Inoves é um momento único. Reconhe-
cemos os melhores trabalhos, os bons exemplos, e comemo-
ramos esse novo caminho que dignifica o serviço público e sua 
importância para a qualidade de vida da população”, explicou o 
coordenador do Prêmio Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima.
 Na cerimônia de premiação, realizada no Centro de 
Convenções de Vitória, em dezembro de 2011, cerca de 2 
mil servidores, autoridades (dos três poderes) estaduais e 
municipais e convidados comemoraram os resultados do bom 

RECONhECIMENTO

Servidor público comemora o reconhecimento dos projetos em prol do cidadão

serviço público capixaba. Foram inscritos 228 projetos – oito 
deles conquistaram o título máximo e 13, menções especiais 
de destaque, entre projetos, organizações públicas e servidores. 

José Eduardo 
diz que o Inoves 
dissemina boas 
práticas de 
gestão



REVISTA INOVES16 

Os autores dos oito projetos vencedores do Ciclo 2011 (veja 
caderno especial dos premiados) receberam o troféu Inoves e R$ 
15 mil em produtos e/ou serviços, para garantir a continuidade 
do projeto ou para investir na qualificação da equipe. 

Agradecimento
 No pronunciamento que fez antes da divulgação dos ven-
cedores da noite, o governador do Estado, Renato Casagrande, 
agradeceu pelo grande empenho dos servidores em melhorar a 
vida da população capixaba, elogiou o trabalho da equipe que 
coordena e desenvolve a premiação e disse que o Inoves “é 
com certeza o melhor prêmio do País” na área de inovação e 
empreendedorismo.
 Para Casagrande, o Prêmio conquistou o envolvimento 
efetivo dos servidores. “As pessoas estão buscando enfrentar os 
desafios. Inovação é usar a tecnologia com conteúdo a serviço 
da população, ter capacidade de integração. Por isso, precisa-
mos jogar luz nessas iniciativas e, graças aos servidores, são 
muitas iniciativas boas. O que eu desejo é que possamos dar 
cada vez mais qualidade de vida e dignidade para a população 
capixaba.”

Evolução
 O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
Heraclito Amancio Pereira Junior, ressaltou a potência do Inoves, 
que já se consagrou e virou tradição no serviço público capixaba 
e referência para outras premiações no Espírito Santo e no Brasil. 
“A cada ano que passa, o Inoves mostra que está mais vivo.”
 O coordenador do Prêmio Inoves, Manoel Carlos Rocha 
Lima, destaca a posição do Inoves como referência para outras 
premiações. São muitos os contatos, segundo ele, em busca 
de explicações de como funciona o prêmio capixaba, criado na 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) 
e aprimorado a cada ano.
 Para Heraclito, é importante frisar o crescimento do Prêmio 
ao longo das sete edições. “Começamos, em 2005, com pouco 
mais de 40 projetos e, neste ciclo, tivemos 228 inscritos. A 
inovação já está no dia a dia do servidor público capixaba.”
 Melhor do que isso, no entanto, segundo o titular da Seger, 
é a qualidade do que está sendo feito no serviço público capixaba 
e os resultados alcançados para a sociedade. “Já visitei alguns 
projetos e sempre fico emocionado com o trabalho desses 
servidores para melhorar a qualidade de vida da população.”
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 O subsecretário de Inovação na Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, José Eduardo Pereira, resume bem a importância 
do programa: “O Inoves representa hoje um grande incentivo e 
um estimulo à inovação e ao empreendedorismo no setor pú-
blico, fatores primordiais para a melhoria contínua dos serviços 
prestados aos cidadãos. O Prêmio é uma poderosa ferramenta 
para a disseminação de boas práticas de gestão, permitindo 
que ações inovadoras possam ser replicadas pelas diversas 
áreas do serviço público, e um instrumento de valorização e 
reconhecimento dos servidores públicos”.

Emoção
 Dois secretários de Estado, em especial, tinham mais 
motivos para comemorar: Heraclito Amancio Pereira Junior, da 
Seger, o anfitrião da festa, e Ângelo Roncalli de Ramos Barros, 
da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Suas pastas con-
quistaram a metade dos oito prêmios.
 “O Espírito Santo realizou um investimento muito grande 
na estruturação do seu sistema penitenciário e estamos, no 
momento, trabalhando para ampliar e consolidar as atividades 
de tratamento penal e para melhorar nossos processos e a 

nossa gestão. Nossos dois projetos vencedores, neste ciclo, 
são ligados à gestão do sistema. São modernos, inovadores, 
com conceito inédito no País, o que demonstra que o trabalho 
já está gerando bons resultados”, comemorou Roncalli.
 Além de comemorar os dois prêmios com projetos que 
ajudam a melhorar o atendimento ao cidadão e a qualidade do 
gasto público, Heraclito demonstrou satisfação com a cerimô-
nia de valorização do servidor. “É fundamental reconhecer e 
estimular o talento.”
 Quem também tinha motivos de sobra para comemorar 
era o secretário de Estado da Educação, Klinger Barbosa Alves. 
A pasta teve dois destaques – um deles por ser a organização 
pública que mais inscreveu projetos no Inoves. “Essa é uma 
premiação muito importante, pois reconhece a iniciativa dos 
que estão trabalhando em busca de melhorias.”
 Outro superpremiado da noite foi o município de Cariacica, 
com dois prêmios e uma menção. “Essa é a noite do ‘Oscar’ 
da gestão pública capixaba. É motivo de muita alegria sabemos 
que nosso trabalho é fruto de planejamento e de uma equipe 
extremamente comprometida”, destacou o prefeito, Helder 
Salomão.
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 A novidade da sétima edição do Inoves foi a criação das 
menções especiais de Destaque Inovação para os municípios 
capixabas, dividida em cinco regiões: Metropolitana, Centro-
Norte, Norte, Serrana e Sul. “O prêmio avançou em direção 
aos municípios, que melhoraram seus projetos”, ressaltou o 
governador, Renato Casagrande, na festa da premiação. 
 A ideia, segundo o coordenador do Inoves, Manoel 
Carlos Rocha Lima, foi a de valorizar o esforço dos servidores 
municipais em direção à inovação e ao empreendedorismo 
e, principalmente, incentivar a atitude desses servidores que 
ajudam a mudar a vida de toda a população capixaba.
 “Essa nova possibilidade de reconhecimento, específica 
para os municípios, visa a fomentar a inovação e o empreen-
dedorismo no contexto da gestão municipal, além de ampliar 
as possibilidades de participação das prefeituras e entidades 
vinculadas no prêmio”, explicou o secretário de Estado de Gestão 
e Recursos Humanos (Seger), Heraclito Amâncio Júnior. Esses 
projetos estão no dia a dia, fazem parte da ação do governo 
Casagrande. “Inovar é olhar para frente, é ver o que é diferente, 
é ter tenacidade para colocar as ideias em prática”, concluiu o 
secretário.

Avanço para os municípios

Heraclito diz que o Inoves já é uma tradição do Espírito Santo
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Satisfeito com o número crescente de projetos inscritos pelos 
municípios e por todas as organizações públicas dos três po-
deres, o governador Renato Casagrande destacou a capacidade 
de integração, a criatividade e o esforço do servidor que inova 
com o seu trabalho. “Tenho de agradecer muito a vocês pelo 
que estão fazendo pelo Estado. Independentemente de quem é 
o governador, o servidor público continua inovando.”

Manoel Carlos, 
coordenador do Inoves 
(ao centro), com 
Werllison Miranda 
e Rafael Kaiser, 
equipe responsável 
pela coordenação do 
programa

Casagrande agradeceu aos servidores o empenho na 
transformação do ES
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Os campeões
Entre 228 trabalhos concorrentes, oito projetos 
inovadores, desenvolvidos por profissionais 
do serviço público capixaba, foram premiados 
nas categorias do Inoves. Conheça os grandes 
vencedores do Ciclo 2011. 
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Central de Alvarás

Bandes Viva Bem

Fique Legal

Orçamento Participativo de Cariacica

Mais com Menos – Programa de Controle e Eficiência do Gasto

Programa Faça Fácil – Unidade de Cariacica

Iconha: Plantando Sonhos e Modificando a Realidade dos 
Agricultores

Infopen-ES - Módulo de Movimentação Jurídico Prisional
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Precisão e rapidez 

dESBuROCRATIZAçãO

Central de Alvarás dá mais garantias ao cumprimento dos 
mandados de soltura de presos

Projeto
Vencedor

 Atender à demanda judicial para a soltura de um preso era 
um processo burocratizado, que podia levar muito tempo, com 
prejuízo para o preso, para sua família e para o Estado. Essa 
realidade mudou no Espírito Santo com o projeto idealizado na 
Diretoria Geral de Assistência Jurídica do Sistema Prisional, o 
Central de Alvarás, que garante o cumprimento do mandado de 
soltura em até 24 horas.
 O sistema garante o acesso à informação por meio de 
um processo totalmente informatizado, no qual os dados são 
“cruzados” para proporcionar rapidez, garantias e economia para 
o Governo do Estado, segundo o diretor-geral de Assistência 
Jurídica do Sistema Prisional, Ulisses Reisen de Oliveira. 
 “Passamos de R$ 970 mil (custo acumulado no período 
para manter os detentos, soltos em função do trabalho da equipe 

da Central de Alvarás, presos acima do tempo da pena) em eco-
nomia em um ano”, explica o diretor e coordenador do Projeto, 
reconhecido pelo Inoves na categoria Desburocratização.
 De acordo com os dados disponíveis, é possível localizar 
o preso, verificar se há alguma restrição à sua soltura (conde-
nações em outros processos ainda não cumpridas) e fazer, de 
fato, a liberalização do apenado em 24 horas, apenas com a 
verificação da situação prisional no sistema informatizado.

Pioneiro
 Oliveira garante que o sistema desenvolvido na Secretaria 
de Estado da Justiça (Sejus) é pioneiro. “Em outros estados não 
é possível obter as informações sobre as restrições de forma 
centralizada.” 
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A equipe do Central de
 Alvarás, comprometida com

a agilidade do sistema

Categoria
DESBUROCRATIzAçãO

Projeto Premiado

Central de Alvarás

Organização Responsável

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Equipe

Aerton Aguiar de Souza, Isabelle Angelo Simon, 

Patrick Bueno Silva, Róbia Cristina Constâncio Quintão 

e Ulisses Reisen de Oliveira

 Desde que a Central de Alvarás começou a funcionar, em 
julho do ano passado, foram liberados 9.519 presos (até 30 
de novembro de 2011). Outros 1.655, que tiveram alvará de 
soltura expedido, não foram liberados em função do cruzamento 
de dados do sistema, que apontava para alguma restrição à 
liberdade.
 Com o Projeto, segundo o coordenador, o Estado é o 
primeiro no Brasil a cumprir a Resolução 108 do Conselho 
Nacional de Justiça, que determina que a duração do processo 
da emissão do alvará até a soltura do preso não seja superior a 
24 horas.
 “Acho que esse projeto prima pela satisfação da sociedade 
e pelo nosso compromisso com a qualidade do serviço público. 
Realmente, desburocratizou o serviço”, explica Oliveira, que 
elogia o comprometimento da equipe no desenvolvimento do 
Central de Alvarás. “Para trabalhar aqui, todos leem o Código 
de Ética do Servidor Público do Espírito Santo.” 
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mais qualidade,
menos gasto

 A melhoria do serviço prestado à população passa pelo 
uso eficiente dos recursos públicos e este é o objetivo do pro-
jeto Mais com Menos – Programa de Controle e Eficiência do 
Gasto, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 
(Seger). Desde a sua implantação, no ano de 2008, houve um 
crescimento percentual bem menor do que nos anos anteriores 

uSO EfICIENTE dOS RECuRSOS púBlICOS

Projeto da Seger ajuda a melhorar a eficiência dos gastos públicos

Projeto
Vencedor

das despesas com custeio.
 Para se ter uma ideia dos resultados alcançados pelo Mais 
com Menos, de 2007 para 2008 o custeio aumentou 27%. A 
partir de 2008, com a implantação do Projeto, o histórico do 
crescimento das despesas mostra a resolutividade das ações: 
em 2009, o crescimento foi de 8% e, em 2010, ainda menos: 2%.

Uma equipe engajada na 
busca do uso racional do 

dinheiro público
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 A subsecretária de Administração e coordenadora do 
Mais com Menos, Maria Leila Casagrande, explica que, em 
2010, preservando ou melhorando a eficiência dos serviços, foi 
possível economizar R$ 67 milhões apenas com a metodologia 
do Projeto em cinco secretarias.
 A prioridade, naquele ano, foi trabalhar com as pastas que 
geram os maiores gastos do governo. No caso, as secretarias 
de Saúde, Educação, Segurança Pública, Justiça e Gestão e 
Recursos Humanos, que respondem por 80% das despesas da 
Administração. Em 2011, o Projeto passou a ser executado em 
todas as secretarias.
 Nesse mesmo ano, as despesas com o custeio da má-
quina pública caíram 4% e geraram uma economia de R$ 53,5 
milhões para o Estado. Só na compra de serviços e materiais 
de informática a redução foi de 24,6% (ou R$ 9 milhões). Na 
locação de veículos e nos gastos com telefonia a economia foi 
de R$ 3 milhões e de R$ 1,3 milhão, respectivamente.

Eficiência 
 Em linhas gerais, Leila Casagrande destaca que o objetivo 
do programa Mais com Menos é aumentar a eficiência do gasto, 
preservando a qualidade da prestação dos serviços públicos, 
em benefício de toda a população. O Projeto da Seger tem ainda 
como diretrizes: controle, ética e transparência das despesas 
públicas. 
 “O Mais com Menos vem estabelecendo uma cultura de efi-
ciência do gasto público, preservando a qualidade da prestação 
do serviço. O objetivo não é simplesmente cortar despesas, mas 
gastar melhor e garantir mais investimentos para a população 
capixaba”, ressalta a subsecretária. Leila acrescenta que, quando 
se começa a monitorar, é perceptível o envolvimento do servidor. 
“Fazemos campanhas internas para conquistá-lo.” As ações do 
projeto são acompanhadas diretamente pelo governador, nas 
reuniões periódicas do eixo estratégico “Melhoria da Gestão 
Pública e Valorização do Servidor”.

Categoria
USO EFICIEnTE DOS 
RECURSOS PúBLICOS
Projeto Premiado

Mais com Menos – Programa de Controle e Eficiência 

do Gasto

Organização Responsável

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 

(Seger)

Equipe

Alessandro dos Santos, Aline Adelle Fraiha Gonçalves, 

Carolina Viguini Cantarela Kaizer, Dayan Giubertti 

Margon, Georson da Silva Leitão, Júlia Sasso Alighieri, 

Karine Lorrayne da Silva Kuhn, Maria Leila Casagrande 

e Nancy de Araújo Vieira

REVISTA INOVES 25



REVISTA INOVES26 

Foco no bem-estar

 Mexa-se. Faça exercícios físicos, exames médicos perió-
dicos e divirta-se, dando, inclusive, um pouco mais de atenção 
às atividades culturais. Essas recomendações, aparentemente 
simples, se seguidas com regularidade e com a devida seriedade 
que merecem, fazem uma grande diferença no dia a dia.
 Um bom exemplo está no Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo (Bandes), que há seis anos vem colhendo 
resultados com o Projeto Bandes Viva Bem. 
 Tudo começou em 2006, como “piloto”, quando a equipe 
do Viva Bem dava início a uma atividade focada no bem-estar 
dos colaboradores do Banco, informa Daniela Cristina Queiroz 
Cavalieri, coordenadora do Projeto.
 Naquela época, lembra Daniela, foram feitas ações com 
palestras sobre saúde, com massagens e com ginástica laboral. 
Tudo para ajudar o colaborador a viver melhor, a se sentir bem 
em suas atividades do dia a dia, no Banco e também em sua 
vida particular. 
 Todas as ações foram avaliadas pelos colaboradores e 
pelos diretores daquela instituição, que optaram pela manuten-
ção desse projeto.
 No ano seguinte, já como um projeto definitivo, foi montado 
um programa com mais palestras, ginástica laboral e outras 
ações que ajudam a promover o bem-estar das pessoas. O bom 
índice de satisfação era gradativamente percebido, a ponto de 
os colaboradores sugerirem cada vez mais ações.
 Em 2008, o Bandes Viva Bem passou a ser realizado 
nos meses de março a outubro, com mais participantes. As 
atividades eram interrompidas de novembro a fevereiro, período 
com maior número de pessoas em férias.

Consulta
 Como o Bandes Viva Bem era cada vez mais bem aceito e 
ganhava novos adeptos, a coordenação do Projeto adotou uma 
medida bem democrática: passou a consultar os servidores para 

VAlORIZAçãO dO SERVIdOR

Em conjunto com os colaboradores, 
Bandes monta um cronograma de ações 
que visa ao bem-estar físico e mental

Projeto
Vencedor

saber de seus interesses e necessidades, o que aproximou ainda 
mais o Banco dos seus colaboradores.
 O grande diferencial do Viva Bem é que ele não é imposto. 
Funciona, hoje, de janeiro a dezembro, sem interrupção, com 
atividades como ginástica laboral, exercícios físicos, palestras 
sobre saúde e alimentação e exames periódicos – a média é de 
20 diferentes ações ao longo de cada ano.
 Boa parte das atividades desenvolvidas no Projeto ocorre 
durante o horário de trabalho, exceto os exercícios físicos. O 
Bandes, no entanto, subsidia 80% da mensalidade da academia 
de ginástica, limitada a um teto.
 Daniela acrescenta que as ações propostas pelo Bandes 
Viva Bem estão integradas com a saúde do trabalhador. Com os 
resultados dos exames periódicos, por exemplo, é possível fazer 

A equipe do Bandes
 ajuda a melhorar a 

qualidade de vida
do servidor
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uma avaliação da necessidade de palestras sobre obesidade, 
sobre diabetes e sobre vários outros temas.
 “Tudo está integrado. Levamos em consideração os exa-
mes, as avaliações e as sugestões dos servidores. As atividades 
visam à interação e à qualidade de vida de todos, o que ajuda 
no clima organizacional do Banco e reflete na vida em família”, 
informa Daniela, que considera este o grande resultado do 
Projeto e o motivo de ser ele vencedor na categoria Valorização 
do Servidor.
 O sucesso do Bandes Viva Bem já é tão grande que, atual-
mente, a programação é elaborada e planejada de um ano para 
o outro. Um calendário detalhado é confeccionado e distribuído 
no início de cada ano aos colaboradores. Isso é feito durante um 
evento de lançamento, realizado sempre na recepção do banco. 

Categoria
VALORIzAçãO DO SERVIDOR

Projeto Premiado

Bandes Viva Bem

Organização Responsável

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

Equipe

Daniela Cristina Queiroz Cavalieri, Marcos Vianna e 

Sônia Maria Pinheiro Sathler
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Por uma vida mais fácil

 A reunião de vários serviços em um mesmo espaço 
mudou a vida de quem precisa de serviços essenciais, como 
emissão de documentos, ou pedido de fornecimento de água 
e de energia, ou, ainda, pagamento de alguma taxa ou conta. 
O Faça Fácil de Cariacica, projeto da Secretaria de Estado de 
Gestão e Recursos Humanos (Seger) com vários parceiros, já 

ATENdIMENTO AO CIdAdãO

Projeto da Seger permite à população contar com uma série de 
serviços mais rápidos, no mesmo lugar

Projeto
Vencedor

atinge 6 mil atendimentos por dia.
 São mais de 400 serviços ofertados, como emissão de  
carteira de identidade, certidões, CPF, carteira de trabalho, 
carteira de motorista, além de serviços bancários, explica a 
gerente do Programa Faça Fácil, Miriam Santos Cardoso. 
 Desde a inauguração, em 2010, o Faça Fácil em Caria-

O Faça Fácil - Unidade de Cariacica garante serviços essenciais para boa parte da população e é motivo de orgulho para os servidores
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cica realizou mais de um milhão de atendimentos e o nível de 
satisfação do público, medido por pesquisas feitas pela Seger, 
chega a um índice impressionante de 99%.

Diferencial
 Segundo a gerente do Faça Fácil na Seger, Mirian Santos 
Cardoso, além de concentrar uma série de atendimentos essen-
ciais para a população, o projeto tem outros diferenciais, como 
a realização de vistoria de veículos, emissão informatizada da 
carteira de identidade, sem a necessidade de o usuário levar 
inclusive a foto (feita no local, pelo atendente, por meio de um 
processo digital).
 Ela acredita que receber o Prêmio Inoves na categoria 
Atendimento ao Cidadão faz jus a um projeto que ajuda a mudar 
a imagem de que o atendimento público é sempre ruim. O nível 
de satisfação de 99,7% dos usuários do Faça Fácil e a nota 
aplicada pelo público de 9,65 provam a relevância do projeto.
 “Medimos a satisfação do público e temos um mecanismo 
de controle informatizado do atendimento feito na unidade de 
Cariacica, que nos permite interferir quando percebemos que 
ele está mais lento ou menos eficiente”, explica Mirian. 
 Para que o projeto funcione com esse nível de qualidade, 
a coordenadora enaltece também os parceiros que fazem aten-
dimento na unidade. São, ao todo, 15 órgãos que atendem a 

Categoria
ATEnDIMEnTO AO CIDADãO

Projeto Premiado

Programa Faça Fácil - Unidade Cariacica

Organização Responsável

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 

(Seger)

Equipe

Giovana Cristina Assis de Souza, Hilza Miranda 

Barbosa, Miriam Santos Cardoso, Rafaela Calmon de 

Oliveira, Reinaldo Martins, Rodrigo Cardoso Garcia, 

Vera Lucia Tamara Ribeiro, Walter Rocha Sarmento 

Júnior e Wanessa Lyrio Rangel

população no espaço de 5 mil metros quadrados do Faça Fácil 
de Cariacica.
 A ideia é ampliar esses serviços para atingir a maior parte 
da população capixaba e por isso três novas unidades devem ser 
inauguradas brevemente: na Serra, em Cachoeiro de Itapemirim 
e em Colatina.

Miriam, com o certificado, 
e a equipe que atua 
internamente para o 
gerenciamento do Faça Fácil
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O legal da 
formalidade

 Fortalecer as micro e pequenas empresas impulsiona o 
crescimento econômico local, atrai as grandes empresas e, 
consequentemente, movimenta a cadeia de serviços, gerando 
emprego e renda para a população. A teoria é essa, mas a prá-
tica requer uma visão social apurada e um comprometimento 
inovador.

RESulTAdOS pARA A SOCIEdAdE

Com ações inovadoras, projeto 
de Cariacica mostra que sair da 
informalidade é um ótimo negócio

Projeto
Vencedor

 Com o projeto Fique Legal, implantado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cariacica, a teoria 
deu lugar à prática e, como resultado, o número de 158 alvarás 
para abertura de novas micro e pequenas empresas, emitidas 
pela Prefeitura em 2006, saltou, em 2011, para 3.280 alvarás. 
Ao longo dos últimos seis anos, o município contabiliza 7.412 
alvarás emitidos. Essa evolução, explica o secretário Mauro 
Rondon, coordenador do Projeto Fique Legal, se deu porque 
foram geradas políticas públicas para alavancar o pequeno 
empreendimento. 

Sebrae parceiro 
 O Fique Legal contou com a parceria do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), 
que, segundo Rondon, foi e é fundamental para o sucesso do 
Projeto, cujo foco é a legalização do empreendedor que está 
vivendo na informalidade. Mas não adiantava apenas formalizar 

A equipe do Fique
 Legal ajuda a formalizar 

a economia local

Mauro Rondon: 7.412 alvarás emitidos em seis anos
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Categoria 
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

Projeto Premiado

Fique Legal

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Cariacica

Equipe

Andrea Lara Tose, Carlos Roberto de Lima, Dalva 

Guterra, Eli Saar, Fagner Costa Rodrigues, Flávia 

Pereira de Melo, Larissa Bridi Novaes, Liandra Zanette, 

Luciana Nobre Fraga Tognere, Luiza Marilac, Mauro da 

Silva Rondon, Pedro Gilson Rigo, Thiago Luiz de A. 

Theodoro, Valdemar Fonseca dos Santos e Wanderley 

Manoel de Oliveira

o negócio, era preciso capacitá-lo.
 A Prefeitura de Cariacica criou, então, o Centro Integrado de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa (Ciampe), que oferece cursos 
e orientações para o empreendedor local, com informações até 
sobre como participar de licitações. “Mas ainda era preciso ir 
atrás do empreendedor. Montamos, então, uma unidade móvel 
equipada com computador e profissionais para prestar todo o 
tipo de orientação necessária. Nossa equipe interna foi treinada 
pelo Sebrae-ES. Identificamos as necessidades existentes e 
fomos adaptando e criando novos serviços”, explica Rondon.
 Hoje, para abrir uma empresa em Cariacica não é preciso 
pagar taxas e cursos são subsidiados pela municipalidade devido 
às parcerias firmadas com a iniciativa privada e o Sebrae-ES. 
 A inovação do Projeto Fique Legal está em sua própria 
concepção, que nasceu da necessidade de uma política pró-ativa 
para o empreendedorismo local.  Ir aonde as pessoas estão, ver 
suas dificuldades e colaborar. 
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Agricultura mais	justa

 A vida de cerca de 70 famílias que vivem da agricultura 
familiar, em Iconha, melhorou muito nos últimos tempos. O 
projeto Iconha: Plantando Sonhos e Modificando a Realidade 
dos Agricultores deu novo alento para esses trabalhadores, 
ajudando-os na comercialização de seus produtos para a ali-
mentação escolar e para o Programa de Aquisição de Alimentos.
 O coordenador do Projeto e chefe do escritório em Iconha, 
Fábio Lopes Dalbom, explica que o trabalho de orientação de-

INCluSãO SOCIAl

Projeto do Incaper ajuda a mudar a realidade dos agricultores familiares de Iconha

Projeto
Vencedor

senvolvido pelo Incaper fortaleceu quatro associações locais, 
culminando na criação de uma cooperativa de agricultores e na 
inserção deles nesse comércio. Aproveitando que a legislação 
define que às prefeituras comprem parte da alimentação escolar 
(no mínimo 30% do total) dos agricultores familiares, o Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper), em parceria com a Prefeitura de Iconha, desenvolveu 
o trabalho que dá sustentação aos agricultores da região. Hoje, 

A equipe coordenada por Fábio Dalbom, com o 
troféu, contribuiu para que os agricultores familiares 
vendessem seus produtos para a alimentação escolar
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Categoria
InCLUSãO SOCIAL

Projeto Premiado

Iconha: Plantando Sonhos e Modificando a Realidade 

dos Agricultores

Organização Responsável

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Incaper) 

Equipe

Anailsa France Osa, Carlos Antonio de Melo, Fábio 

Lopes Dalbom, Genacir Lovatti, Gustavo Paganini 

Dadalto, Maria de Fátima Fonseca Moreira, Natanael 

Adami Justi e Robson Cremonini Ronqueti

Produtos feitos a partir da produção 
rural de famílias de Iconha

eles já vendem seus produtos para sete prefeituras. 
 Uma parte menor – 15 famílias – está participando tam-
bém de uma parceria com a Prefeitura de Cariacica, dentro do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Segundo Dalbom, 
esses contratos estabelecidos sem atravessadores garantem 
uma remuneração mais justa para o agricultor familiar, agregando 
valor à produção.

Diversificação
 “Isso gerou uma diversificação de produtos, o que ajuda a 
sustentar as famílias”, disse o coordenador. Na região, a produ-
ção era quase toda focada no café, na banana e no leite. Agora, 
os agricultores investem em novas culturas (inhame, hortaliças 
em geral, mandioca, produtos agroindustriais) e fogem do risco 
quando o preço do seu principal produto cai muito.
 Para o chefe do escritório de Iconha, o resultado do Projeto 
pode ser sentido na melhoria da qualidade de vida do agricultor. 
“Há agricultor que admite que já pensava em trocar o campo 
pela cidade, se não fosse esse trabalho.” 
 O trabalho desenvolvido pelo Incaper é de formação, 
organização e orientação do agricultor. “Divulgamos as política 
públicas para os agricultores,  fizemos trabalho de legalização e 
organização das associações, apoiamos o processo produtivo 
de diversificação e focamos na abertura de mercado diferen-
ciados para os produtos.”
 Com esse Projeto, alguns agricultores passaram a ter 
a documentação para par ticipar do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e agora podem 
acessar crédito, outros puderam certificar suas propriedades 

como orgânicas, e outros ainda passaram a possuir bloco de 
notas fiscais para poder comercializar de forma direta.  
 De acordo com a legislação, cada família pode vender 
até R$ 9 mil por ano, para a  alimentação escolar, e R$ 4,5 mil, 
para o PAA. “Ao longo do ano, isso pode fazer muita diferença 
para esse agricultor familiar. Nós os preparamos para participar 
de processos como licitações e chamadas públicas e agora já 
estamos gerando autonomia.”
 Para Dalbom, a seriedade do Projeto e sua capacidade 
de inclusão social, pela manutenção do homem no campo, 
justificam a premiação do Inoves, apesar dele confessar uma 
certa surpresa com o Prêmio, em função da grande e boa 
concorrência.
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Com a voz do povo

 O envolvimento da população e dos líderes comunitários 
na definição das ações prioritárias em cada bairro do município 
e os resultados, que ultrapassaram, ao longo dos últimos seis 
anos (2006 a 2011), R$ 72 milhões em investimentos, dão o 
tom do projeto Orçamento Participativo de Cariacica.
 A participação efetiva da população na discussão do Or-
çamento Participativo (OP) e a atuação de líderes comunitários 
como conselheiros do OP são consideradas um diferencial, na 
avaliação do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal 
de Cariacica (PMC), Renato Laures, também coordenador do 
Projeto. Segundo ele, há um real envolvimento dos cidadãos nas 
discussões, nas definições de prioridades e na fiscalização e no 
acompanhamento de obras e serviços.
 “O envolvimento das comunidades foi crescente ao longo 
desses anos. Em 2005, início do OP, tivemos cerca de 2.300 
moradores participando das discussões e das definições do 
orçamento. Em 2007, 4.865 pessoas; em 2008, mais de 8 
mil e, atualmente, estamos com cerca de 8 mil moradores e 
líderes comunitários diretamente envolvidos nas discussões. 
Isso representa 3% da população de Cariacica. É um percentual 
muito significativo”, diz Laures.
 Esse envolvimento, somado ao cumprimento das ações, 
é o que remete ao bom resultado do Projeto e o faz vencedor 
e reconhecidamente premiado, de acordo com Laures. “Os 
cidadãos nos ajudam na definição e no controle do cronograma 
de investimento e nós trabalhamos para cumprir o programa 
proposto. Só existe resultado se houver cumprimento do traba-
lho. E, com o cumprimento desse trabalho, estamos oferecendo 
mais qualidade de vida para a população”, disse o secretário.

Resultados
 No que diz respeito ao investimento anual em obras e em 
serviços estabelecidos no Orçamento Participativo, a população 
acompanha não somente a execução em si, mas também os 
recursos previstos e os efetivamente utilizados. 
 Dos 289 investimetnos regionais demandados pelo OP, 

pARTICIpAçãO E CONTROlE SOCIAl

Envolvimento na definição e na fiscalização do Orçamento 
Participativo de Cariacica chega a 3% da população

Projeto
Vencedor

Categoria 
PARTICIPAçãO E COnTROLE SOCIAL

Projeto Premiado

Orçamento Participativo de Cariacica

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Cariacica

Equipe

Jeremias Messias Diniz, Lyzziane Karlla Machado 

Bernardino, Mário Antônio Soares, Renato Laures, 

Sidney Bruno Barcelos e Sinedria Braz Sales 

nas suas seis edições, a execução estava em 81% até o ano 
passado.  
 Outro resultado importante é a democratização da iniciativa 
e a troca de experiência com outros municípios. Hoje, Cariacica 
está articulado com às experiências de Vitória, Serra, Aracruz 
e Cachoeiro de Itapemirim no propósito de construir a Rede 
Capixaba de Orçamentos Participativos.  
 Para Renato Laures, o projeto Orçamento Participativo 
de Cariacica tem a efetiva participação e o controle social da 
população, o que ajuda a democratizá-lo. As definições desse 
trabalho são estabelecidas de um ano para o outro, o que requer 
comprometimento de todos os envolvidos.

Equipe da PMC, que garante o 
funcionamento do Orçamento 

Participativo de Cariacica
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Acesso fácil 

 A agilidade e precisão do projeto Infopen-ES - Módulo de 
Movimentação Jurídico Prisional tornaram muito mais fácil o 
trabalho de localizar a movimentação carcerária do preso e de 
agilizar sua soltura, quando expedido o mandado pelo juiz, ao 
fim do cumprimento da pena.
 “Localizo on-line o preso, a movimentação cartorária a ele 
pertinente, bem como o dia e seu tempo de prisão. O sistema 
é inteligente e alerta para o excesso de cumprimento de pena 
a cada 30 dias. Tenho a população prisional do Espírito Santo 
na palma da minha mão”, disse o diretor-geral de Assistência 
Jurídica do Sistema Prisional e coordenador do Projeto, Ulisses 

uSO dAS TECNOlOGIAS dE INfORMAçãO E COMuNICAçãO

Projeto garante ver on-line a movimentação jurídico-prisional do preso

Projeto
Vencedor

Ulisses de Oliveira pode acessar na tela do celular toda a movimentação jurídica do preso

Reisen de Oliveira. Aliás, Oliveira foi duas vezes premiado com 
o Inoves neste ciclo – coordenou também o projeto Central de 
Alvarás, primeiro colocado na categoria Desburocratização.

Integração
 Os dois projetos estão profundamente ligados e resolvem   
um dos problemas mais perversos da Justiça em todo o Brasil: 
manter o apenado preso além do tempo estabelecido.
 O Infopen-ES é um sistema sobre o andamento processual 
do preso, extraído dos sites do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJES), do Sistema de Mandados de Prisão, do Sistema 
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Categoria 
USO DAS TECnOLOGIAS DE 
InFORMAçãO E COMUnICAçãO

Projeto Premiado

Infopen-ES - Módulo de Movimentação Jurídico 

Prisional

Organização Responsável

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Equipe

Jean Xamã Dias, Jose Tarcísio Freislebem Junior,  

Laise da Cruz Aguiar Haddad, Ulisses Reisen de 

Oliveira e Vinícius Pereira Torres

Uma equipe dedicada, que ajudou o Estado a ter uma relação mais ágil e humana no sistema penitenciário

de Execuções Penais e das informações sobre a localização 
prisional nas unidades administradas pela Secretaria de Estado 
da Justiça (Sejus), a quem a Diretoria Geral de Assistência 
Jurídica do Sistema Prisional está ligada. 
 O resultado disso tudo é a padronização das informações 
existentes nos sites, com a integração de sistemas distintos para 
agilizar e dar precisão à soltura do preso com pena vencida. 
“Tenho certeza de que a população está ganhando com isso”, 
disse o diretor-geral. 
 O interesse do Conselho Nacional de Justiça e do TJES 
provam a eficiência e o ineditismo do Projeto. Segundo Oliveira, o 
Governo do Estado está distribuindo tecnologia pelo País, desper-
tando o interesse de muitos outros entes federativos. “Esse projeto 
é inovador na área de tecnologia da informação e por isso mereceu 
o Inoves. Não existe isso em nenhum outro estado.”
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Os destaques
Nas próximas páginas, você vai conhecer outras 
iniciativas empreendedoras que merecem o 
destaque do Inoves em temas relevantes.

No Ciclo 2011, a principal novidade foi o 
reconhecimento de trabalhos que estão inovando 
a gestão municipal. Ao todo, foram 13 destaques 
entre projetos, pessoas e organizações.  
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Destaque 
PARCERIA
Projeto Reconhecido

Rede Cidadã

Organização Responsável

Ministério Público do Estado do Espírito

Santo (MPES)

Equipe

Flávia Rocha Cazzotto, Letícia Silveira Cruz Sarcinelli, Lívia 

Romano Brocco e Sandra Maria Ferreira de Souza

Solidariedade coletiva

pARCERIA

MPES reúne várias organizações em projeto que presta serviço à 
comunidade e busca o desenvolvimento sustentável

Menção
Especial

da sociedade”, analisa a assessora técnica do Caco, Flávia 
Rocha Cazzotto. Do primeiro encontro, realizado em 2009, até 
o do ano passado, foram mais de 55 mil atendimentos diretos.
  Sobre a menção do Prêmio Inoves, a promotora de Justiça 
Sandra Maria entende que o Projeto é muito forte no critério 
parceria. “Esse resultado tem de ser partilhado com todos os 
parceiros. Dá-nos força e nos incentiva a buscar novas formas 
para ampliar esses atendimentos e nos aproximar da sociedade”.

 De uma simples ideia a uma grande solução. A união de 
esforços de várias organizações, públicas e privadas, e da socie-
dade, coordenada pelo Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo (MPES), tem ajudado a melhorar a vida de muita gente 
nos últimos três anos. O projeto Rede Cidadã recebeu o apoio 
de grandes empresas instaladas no Estado e de instituições 
voltadas para políticas públicas.
 “Em torno da ideia da procuradora de Justiça Miriam 
Silveira, hoje aposentada, reuniu-se um grupo de pessoas que 
tem por princípio levar cidadania e solidariedade para quem 
necessita”, conta a promotora de Justiça Sandra Maria Ferreira 
de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa 
Comunitária (Caco) e responsável pelo Projeto.
 Foram agregados ao Projeto um fórum de discussão – com 
temáticas voltadas para a sociedade, como políticas públicas, 
prestação de serviço para a aquisição de documentos civis, aten-
dimentos na área de saúde, casamentos comunitários, questões 
jurídicas e combate às drogas – e um mutirão comunitário, no 
qual os promotores de Justiça vão até a população dar todas 
as informações necessárias e pertinentes voltadas à cidadania 
e à garantia de direitos.
 “O projeto Rede Cidadã apresenta às comunidades em 
geral o novo olhar do MPES, que vai ao encontro dos anseios 

Equipe da Rede Cidadã 
leva solidariedade 
para a população
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Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO LEGISLATIVA

Projeto Reconhecido

Escolas na Assembleia Legislativa 

Organização Responsável

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)

Equipe

Ana Paula Alves Aguiar, Andressa Paula Oliveira, Flávia 

Garcia Alvernaz, Gilberta Cristina De Marchi, Glaucio Caetano 

Chequetto, Gustavo Sant’Ana Cunha, Joubert Jantorno Filho, 

Laís Gomes Por to Carreiro, Ledinei Manhone Almeida, 

Mirian Caliman, Patrícia Ferreguete de Meira Rangel, Paula 

de Miranda Portella, Renata Baptista Gorayeb Vargas e Tiago 

Pagio dos Reis

Fique por 
dentro
da política

INOVAçãO NA GESTãO lEGISlATIVA

Projeto dá ao estudante informações 
sobre o trabalho legislativo

Menção
Especial

 Mais de 37 mil alunos do sexto ano do Ensino Fundamen-
tal ao terceiro ano do Ensino Médio já visitaram a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo (Ales) nos últimos nove anos, 
para conhecer a estrutura do local e o trabalho realizado pelos 
deputados estaduais.
 Implantado em 2003, o projeto Escolas na Assembleia 
Legislativa nasceu da necessidade de fazer com que a Casa de 
Leis fosse mais bem conhecida pelas futuras gerações.
 Segundo a coordenadora do projeto, Renata Baptista 
Gorayeb Vargas, os estudantes percorrem, em visita orientada, 
todos os setores da Casa e recebem informações a respeito do 
trabalho realizado por deputados e funcionários da Assembleia. 
 O trabalho tem a parceria da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), que disponibiliza monitores do curso de 
História para acompanhar as visitas e passar todas as informa-
ções necessárias, inclusive do ponto de vista histórico.
 “Mostramos a importância de uma casa de leis. A partir 
do conhecimento e de uma consciência mais politizada desses 
alunos, teremos adultos mais preocupados e engajados com 
bons projetos para melhorar a qualidade de vida da população”, 
explica Renata.
 Um roteiro de visita foi implantado e vem sendo seguido 
desde 2003. As escolas agendam o dia para visitar a Ales e a 
equipe do projeto faz todo o acompanhamento. Ao final de cada 
visita, é feita uma avaliação pelo grupo e, até agora, mais de 
90% foram positivas. 
 Para ela, o diferencial desse projeto é a transparência e o 
acompanhamento monitorado por estudantes universitários do 
curso de História. “Os monitores têm bagagem e didática para 

passar as informações aos estudantes. Trabalhamos com muita 
transparência e informação. Todas as perguntas são respondidas 
e todos saem satisfeitos.”

A proposta de equipe do Escolas na Assembleia Legislativa é 
auxiliar o cidadão a escolher melhor o seu representante
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O diretor, Walace Bonicenha, e o coordenador, Júlio Mário, 
conseguiram informatizar a escola com o Projeto

Destaque 
InOVAçãO TECnOLóGICA

Projeto Reconhecido

Reaproveitamento Sustentável de

Hardware com Apoio Pedagógico

Organização Responsável

EEEM Gomes Cardim/Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

Equipe

Júlio Cezar Merij Mário, Marilena Luchi, Patricia Varejão 

Gobbi, Renildo Bueke, Walace Bonicenha e Walter Jorge 

Bulgarelli Ferreira

Reaproveitamento 
sustentável

INOVAçãO TECNOlóGICA

Escola Gomes Cardim recupera hardware e informatiza escola 

Menção
Especial

 Reaproveitando peças de computador, a equipe do Rea-
proveitamento Sustentável de Hardware com Apoio Pedagógico, 
desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Go-
mes Cardim, em Vitória, monta bons equipamentos e os utiliza 
de forma pedagógica. A Escola está informatizada com máquinas 
reaproveitadas pelos próprios alunos, que trabalham em conjunto 
com a equipe do Projeto na montagem de computadores.
 A ideia, segundo o coordenador do Projeto, Júlio Cezar 
Merij Mário, é reaproveitar computadores que pararam de funcio-
nar, mas que, ao serem consertados, são úteis para outros tipos 
de atividades. Um monitor antigo, por exemplo, pode ser usado 
pelo serviço de segurança patrimonial para o monitoramento de 
imagens.
 O Reaproveitamento Sustentável faz parte do Curso Téc-
nico de Manutenção e Suporte de Computadores, no qual os 
alunos da Gomes Cardim, escola ligada à Secretaria de Estado 

da Educação (Sedu), aprendem a avaliar o problema existente 
na máquina, fazer o conserto e dar a ela o destino mais correto. 
A maioria dos computadores é reaproveitada, segundo o diretor 
Walace Bonicenha.
 A equipe recebe doações de equipamentos que ficavam 
acomodados em depósitos de empresas públicas e privadas. 
Como resultados do Projeto estão o aprendizado dos alunos 
do Curso Técnico de Manutenção e Suporte de Computadores, 
a instalação de computadores em salas de aula para apoio ao 
conteúdo pedagógico, a criação de um laboratório de rede sem 
fio e a implantação de acesso sem fio aos computadores de 
toda a Escola. 
 Com essas inovações, até mesmo provas na Escola 
Gomes Cardim são aplicadas via computador, gerando redução 
do consumo de papel, de tinta, de refil, de tempo e um ganho 
diferenciado no conteúdo pedagógico.
 O trabalho vem obtendo tanto sucesso que diversos 
computadores estão sendo doados para outras escolas e para 
entidades de reconhecido trabalho social.
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Atenção ao paciente

MElhORIA dA QuAlIdAdE dE VIdA

Atividades terapêuticas e solidariedade substituem medicamentos no HPM

Menção
Especial

 Por meio de atividades diárias envolvendo terapia, técni-
cas de relaxamento, atividades físicas, orientação psicológica 
e acompanhamento social com familiares, o Programa de 
Reabilitação à Saúde do Toxicômano e do Alcoolista (Presta), 
desenvolvido no Hospital da Polícia Militar (HPM), atua na 
recuperação de pessoas em dependência química e alcoólica.
 O trabalho teve início em 1995 para atendimento exclusivo 
aos policiais militares. Em dois anos foi aberto à sociedade, para 
homens e mulheres a partir de 18 anos. O atendimento infantil 
é mais complexo e requer maior aperfeiçoamento. No entanto, 
não está descartado pela equipe do Programa.
 Segundo Rubens José Loureiro, coordenador do Presta, 
o diferencial está no tipo de tratamento, que não utiliza medica-
mentos, mas atividades terapêuticas, atendimento psicológico 
e exercícios físicos.  É, também, o único tratamento para recu-
peração da saúde do toxicômano e do alcoolista com internação 
e sem custo para o paciente.
 Todo o trabalho é feito nas dependências do próprio HPM, 
em uma área anexa à Enfermaria do Hospital, mas com entrada e 
serviços independentes. Loureiro informa que, desde o início do 
Programa a julho de 2011, foram realizados 2.077 atendimentos, 
sendo 1.856 a homens e 221 a mulheres.
 Desse total, 74% concluíram o tratamento. Há os que 
recaem e retornam ao Programa (inferior a 20%), mas existem, 
também, aqueles que não voltam. O Presta atende preferen-

cialmente a pacientes do Espírito Santo, mas também acolhe 
pessoas de outros estados. Atualmente, estão no programa 
pessoas da Bahia, de Minas Gerais e de Rondônia, mas a maioria 
é da Grande Vitória.
 Em 2010, acrescenta Rubens, o Programa passou a 
contar com uma média de 100 participantes que concluíram o 
tratamento e optaram por dar suporte aos trabalhos. Há pessoas 
com mais de dois anos de atuação voluntária, colaborando com 
a recuperação dos internos.

Destaque 
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Projeto Reconhecido

Programa de Reabilitação à Saúde do

Toxicômano e do Alcoolista (Presta)

Organização Responsável

Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (HPMES)

Equipe

Charles Luiz Oliveira Santos, Franklin Alan Freitas dos Santos, 

Luiz Renato Locatelli, Marcelo Silva dos Santos, Maria Angela 

Moura Rodrigues, Marusa Rocha Lopes, Regina Garcia Nali 

Amorim e Rubens José Loureiro

Uma equipe multidisciplinar 
contra as drogas
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INOVAçãO dA GESTãO MuNICIpAl

Projeto leva serviços e resgata a 
credibilidade do município para 
os moradores

Menção
Especial

 Quer aproximar a administração municipal da população? 
Cariacica conhece o caminho. Por meio do projeto Cariacica em 
Ação, os moradores estão tendo acesso facilitado a serviços 
como emissão de documento de identidade, exames de mamo-
grafia, consultas médicas e cortes de cabelo.
 O Projeto é realizado uma vez por mês, totalizando 12 
ações no ano, atendendo às 12 regiões urbanas do Município. 
Em média, são 10 mil a 12 mil atendimentos por ação. 
 Segundo a coordenadora do Cariacica em Ação, Giovana 
Gava Camiletti, a equipe faz um levantamento prévio das de-
mandas de cada região para levar os serviços que são de real 
necessidade dos moradores. 
 Até 2005, quando nasceu o serviço, o Município estava 
carente de estrutura administrativa, de informação e até mes-
mo de credibilidade da população, acrescenta a secretária de 
Governo Lauriéte Caneva. “A cidade tinha muitas deficiências 
em seus indicadores, portanto era muito difícil saber em que e 
como atuar.”
 Hoje, até denúncias e flagrantes de maus-tratos são regis-
trados nas ações. A equipe do Projeto já chegou a socorrer e a 
salvar a vida de uma pessoa que estava sofrendo um infarto. 
 O Cariacica em Ação está expandindo suas ações. Agora 
são realizados também serviços de sinalização viária nos bairros, 
reforçando o trabalho urbano já desenvolvido pelo Município.
 De acordo com Lauriéte, o Cariacica em Ação conta com 
uma equipe dedicada, “que dá o sangue para que as ações  do 
Projeto sejam realizadas com sucesso”. Esse é o seu grande 
diferencial, que o faz vencedor, defende a coordenadora. 
 Para Giovana, “ajudamos na conscientização das pessoas 
sobre os seus direitos. Nunca vamos às comunidades com 
uma postura de mostrar o que vem sendo feito pela Prefeitura. 
Ouvimos o cidadão. Se o morador diz que falta um determinado 
serviço em seu bairro, mesmo que esse serviço seja prestado, 
precisamos identificar o que precisa ser mudado para que o 
morador perceba esse serviço”.

Cariacica em Ação melhora atendimento à população

Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO MUnICIPAL
Região Metropolitana

Projeto Reconhecido

Cariacica em Ação

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Cariacica

Equipe

Giovana Gava Camiletti, Lauriéte Caneva e Wanderlaine 

Campos Silva Souza

Ações que conquistam
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Conhecimento somado

INOVAçãO NA GESTãO MuNICIpAl

Educadores desenvolvem projeto para difundir informações sobre Colatina

Menção
Especial

 Os alunos da rede pública e privada de educação de Colati-
na agora sabem muito mais sobre a história, os aspectos físicos, 
geográficos, ambientais, políticos, turísticos e econômicos 
do Município. O esforço coletivo de educadores da Secretaria 
Municipal de Educação reuniu em um único livro todas essas 
informações.
 O projeto Produção Coletiva do Livro Didático de Colatina 
começou em 2007 e virou uma obra, pronta, em 2009. “Foi um 
grande esforço coletivo”, segundo a coordenadora do Projeto, 
Renata Luchi Pires. Ela explica que a ideia surgiu da necessidade 
de atender a uma demanda dos professores da rede municipal 
de dotar as escolas de material didático com referência para a 
pesquisa sobre Colatina. 
 Para produzir o livro, mais de 200 professores participaram 
do trabalho de pesquisa. Uma equipe ficou responsável por 
fechar o livro, revisando conteúdo e editando os dados.
 O resultado é que o livro virou referência sobre a cidade e 
é requisitado, inclusive, pelas escolas particulares. Foram im-
pressos mil exemplares e o grupo já discute novas edições.  
 Para Renata, a busca do livro como material de referência, 

Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO MUnICIPAL
Região Centro-norte

Projeto Reconhecido

Produção Coletiva do Livro Didático de

Colatina

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Colatina

Equipe

Arlete Luzia Tomasi Fadini, Kátia Silene Zorthêa, Marleide 

Pimentel Miranda Gava, Renata Luchi Pires e Soneide Maria 

Caliari Mariani

As educadoras de Colatina levaram dois anos envolvidas com a produção do livro didático com dados gerais sobre o Município

por alunos e professores, demonstra o resultado efetivo do pro-
jeto. A coordenadora acredita que a experiência bem sucedida 
vai multiplicar ações desse tipo, em busca da história local, em 
outras comunidades escolares.  
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INOVAçãO NA GESTãO MuNICIpAl

Hortão de Montanha abastece escolas e difunde conceito de 
alimentação saudável 

Menção
Especial

 As ações de apoio a iniciativas ambientais e socias são o 
foco do projeto Hortão Municipal Romildo Carletto -  Quebrando 
Paradigmas. Segundo a coordenadora, Maria das Graças Félix, o 
trabalho, que ajuda a abastecer as escolas da rede municipal de 
Montanha com alimentos saudáveis e a mudar a cultura alimentar 
das famílias do Município, agora apoia também o combate de 
pragas de forma natural.
 Para fazer o combate de pragas, o Hortão utiliza-se de 
rotação de culturas, de cultivo de flores e de algumas ervas que 
funcionam como repelente ou como atração para si de insetos 
(evitando que atinjam outras plantas). Além disso, o Projeto 
conta com um minhocário, reaproveitando os resíduos úmidos 
e transformando-os em humos, utilizado no preparo de mudas. 
 No caso do minhocário, o Hortão contribui com a Justiça 
porque recebe jovens infratores e pessoas que cumprem me-
didas socioeducativas para ajudar nos trabalhos. 
 O mais importante, no entanto, para a Graça, é a multipli-
cação da ideia para outros municípios ou entidades. O Hortão 
Municipal Romildo Carletto, que já ganhou o Prêmio Inoves na 
categoria Resultados para a Sociedade, Ciclo 2007, recebe vá-
rias visitas, inclusive da população em geral, e estimula o cultivo 
de hortas caseiras, fornece mudas de taioba, inhame e cebolinha 
à Escola Família Agrícola e à população local interessada. Toda 
a produção do Hortão Municipal é orgânica.

Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO MUnICIPAL
Região norte

Projeto Reconhecido

Hortão Municipal “Romildo Carletto” – 

Quebrando Paradigmas

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Montanha

Equipe

Adenice de Jesus Silva, Ana Paula Alves da Silva Daher, 

Antonio Oliveira dos Santos, Armando Luiz Fernandes, 

Geraldo Mendes da Silva, Gerson Pereira da Silva, João de 

Jesus Santana, Maraisa Gomes Balasso, Maria das Graças 

Fernandes Borges Félix e Marineia Novaes

Saúde e educação

 O Projeto contribui ainda diretamente para alimentação 
de escolas, creches, entidades filantrópicas e hospitais locais.   
Além de toda a equipe técnica da Prefeitura de Montanha, o 
Hortão conta com o apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). 

O Hortão de Montanha 
virou referência 
em todo o ES
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De bem com o campo 

INOVAçãO NA GESTãO MuNICIpAl

Projeto desenvolvido em Santa Teresa melhora produção leiteira e evita êxodo rural

Menção
Especial

 O conhecimento está mudando a vida dos proprietários de 
pequenas propriedades leiteiras em Santa Teresa. O projeto Leite 
com Técnica manteve os agricultores envolvidos no campo e 
evitou o êxodo rural. A metodologia inovadora transformou essas 
propriedades em salas de aulas práticas, chamadas de unidades 
demonstrativas (UDs). Nelas, o produtor recebe informações 
para viabilizar a produção sobre aspectos técnicos, econômicos, 
sociais e ambientais. 
 O Projeto, desenvolvido por técnicos da Secretaria de 
Agricultura de Santa Teresa, conta com o apoio da Associação 
de Criadores de Gado de Leite do Espírito Santo (ACPGLES), do 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 
Segundo o secretário municipal de Agricultura e um dos coorde-
nadores do Projeto, Jorge Faustino Tononi Natalli, a metodologia 
garante conhecimento para o agricultor e serve de referência 
para produtores do Município e do entorno.

 “Os técnicos transferem conhecimentos e tecnologias para 
os produtores rurais sobre temas diversos, como conservação e 
recuperação do solo, utilização de fertilizantes orgânicos, mane-
jo de pastagens, realização de exames nos animais e reposição 
e preservação de matas ciliares.” O trabalho é acompanhado 
e registrado mensalmente por meio de relatórios técnicos. Um 
tutor visita as propriedades, discutindo e cobrando as ações 
pré-estabelecidas. 
 O principal resultado obtido pelo Projeto, na visão do se-
cretário, é o resgate da dignidade do produtor rural e a fixação 
da família no campo. Alguns números ajudam a compreender o 
sucesso do Leite com Técnica. No seu início, em 2008, os pro-
dutores rurais utilizavam uma área de 219,5 hectares, totalizando 
826 litros de leite/dia e uma produção anual de 304,4 mil litros, 
com rentabilidade bruta anual de R$ 345 mil. Atualmente, com 
a implantação do Projeto envolvendo 16 propriedades rurais, 
houve uma redução de área significativa para 152 hectares de 
pasto, com uma produção total de 2,7 mil litros de leite/dia, 
totalizando 985,5 mil litros de leite/ano, com rentabilidade bruta 
anual de R$ 1,1 milhão.

Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO MUnICIPAL
Região Serrana

Projeto Reconhecido

Leite com Técnica

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Equipe

Alberto Chambela Neto, Carlos Alberto Sangali de Matos, 

Fábio Biennow Pagung, Francisco Torezani Filho, Ismail 

Ramalho Haddade, Jorge Faustino Tononi Natalli, Luiz 

Gonzaga Santos, Mauricio Cezar Gomes de Salles e Willian 

Miranda Santos
A equipe do Projeto adapta suas ações às necessidades do produtor
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INOVAçãO NA GESTãO MuNICIpAl

Prefeitura de Anchieta garante exames em casa, no caso de acamados

Menção
Especial

 Os pacientes acamados ou aqueles que moram nas 
localidades mais distantes da sede de Anchieta não precisam 
mais ir ao Laboratório Municipal para fazer exames laboratoriais. 
Um projeto desenvolvido pela Prefeitura garante que eles sejam 
atendidos em casa.
 Segundo o coordenador do projeto Coleta Cidadã, Aristides 
Antonio do Nascimento Júnior, a ideia nasceu com a percepção 
dos agentes comunitários de saúde de que muitos pacientes não 
tinham como se deslocar até o Laboratório Municipal para fazer 
esses exames. Os pacientes acamados, por exemplo, lembra 
Nascimento, precisavam ser transportados por ambulâncias 
para fazer exames.
 Quase metade dos exames realizados pelo laboratório 
hoje – cerca de 100 mil por ano – já é feita pelo Coleta Cidadã. 
O coordenador garante que a população já está habituada ao tra-
balho, que inclui visitas semanais às localidades mais distantes 
da sede de Anchieta. “Há locais a mais de 18 quilômetros do 
centro”. Há dias em que são percorridos  mais de 30 quilômetros 
para fazer coletas, segundo Nascimento. 
 Os resultados do Projeto, iniciado em 2005, são tão bons 
que Nascimento acredita que o Coleta Cidadã mudou a vida dos 

Destaque 
InOVAçãO nA GESTãO MUnICIPAL
Região Sul

Projeto Reconhecido

Coleta Cidadã

Organização Responsável

Prefeitura Municipal de Anchieta

Equipe

Adonias Machado de Araújo, Antonio Carlos De Nadai, 

Aristides Antonio do Nascimento Júnior e Magna Moraes 

Vieira Cores

Respeito ao paciente

pacientes. “Não se pode abrir mão desse trabalho. Sem a coleta 
no interior ou na casa dos pacientes acamados, seria um grande 
transtorno.”  
 O coordenador destaca que após a implantação do Projeto, 
o acesso ao serviço é de 100% dos pacientes que residem na 
zona rural ou que estão impossibilitados de se deslocarem até 
uma unidade de saúde. 
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Educação inovadora

pARTICIpAçãO

Sedu foi o órgão que mais inscreveu projetos no Prêmio Inoves

Menção
Especial

 Com 31, dos 228 projetos apresentados no 7.º Ciclo do 
Prêmio Inoves, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) 
recebeu a Menção Especial de Destaque Participação. Foi o 
maior número de trabalhos de um mesmo órgão – 13,59% do 
total inscrito. Vale ressaltar que, nos últimos dois anos, a Sedu 
também recebeu essa mesma menção.
 Na avaliação do secretário Klinger Marcos Barbosa Alves, 
essa premiação é um “um reconhecimento pelo trabalho reali-
zado e um grande desafio para que novas ideias e ações sejam 
promovidas visando à melhoria da Educação – uma meta do 
Governo Renato Casagrande”.
 O secretário acrescenta que, a princípio, um projeto 
inovador busca usar novos conceitos, novos métodos e novas 
abordagens que, em geral, resultam em um processo educa-
cional mais adequado à realidade atual da escola e dos alunos.

Estímulo
 “Um projeto inovador busca caminhos distintos em um 
tempo no qual as exigências educacionais estão mudando 
rapidamente. É um olhar diferenciado sobre ações do dia a dia 
escolar, com a perspectiva de aproximação cada vez maior do 
universo das crianças e dos jovens, para que eles não apenas 
tenham acesso a uma escola com ensino de qualidade, mas 
que queiram nela permanecer”, disse Barbosa.
 Segundo o secretário, faz parte do planejamento da Sedu 
a busca por ações e por projetos inovadores. De acordo com 
ele, um claro exemplo é o Prêmio Sedu Boas Práticas, por meio 
do qual a Secretaria estimula a criatividade e a experimentação 
de professores e de gestores.
 Em 2011, lembra o secretário, foi promovida a quinta 
edição do prêmio e, a cada ano, aumenta a participação dos 
educadores, o que demonstra o interesse dos profissionais 
em desenvolver projetos para a melhoria do ambiente escolar, 
sempre visando à qualidade da Educação.
 Para 2012, as perspectivas da Sedu estão em estimular 
ainda mais novas formas de relacionamento e de trabalho, tal 
qual a efetivação do recém-lançado portal Rede Educar, que 

Destaque 
PARTICIPAçãO

Organização

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

O reconhecimento do Inoves, segundo Klinger, é um grande desafio 
para que novas ideias e ações sejam promovidas na Educação

vai conectar professores e alunos, além de possibilitar maior 
colaboração entre todos na produção de conteúdo educacional 
e na troca de ideias, de projetos e de informações.
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pARTICIpAçãO MuNICIpAl

Vitória, pelo terceiro ano consecutivo, 
foi o município que mais inscreveu
projetos no Inoves

Menção
Especial

 “O Prêmio Inoves é um exemplo de como um trabalho bem 
planejado, sério e inovador sobrevive e se torna fundamental”, 
diz João Carlos Coser, chefe do Executivo da capital capixaba. 
A Prefeitura de Vitória inscreveu 25 trabalhos no Ciclo 2011 
do Prêmio Inoves. Com esse volume de inscrição, recebeu, 
pela terceira vez consecutiva, a Menção Especial de Destaque 
Participação Municipal.
 Coser acredita que o Inoves trouxe para o serviço público a 
prática do desenvolvimento social e econômico. Segundo ele, o 
Prêmio despertou no servidor a possibilidade de mudança cultu-
ral, de quebra de paradigma, de uma nova postura profissional, 
com resultados satisfatórios para o ambiente de trabalho e para 
a sociedade. “Isso estimula a fazer sempre mais e melhor.”
 Na avaliação do prefeito, o terceiro título é resultado das 
experiências vividas, das ações avaliadas, do aprimoramento 
da política governamental e dos desafios enfrentados. 
 Para João Coser, receber o Prêmio Inoves é um sinal do 
avanço na Administração municipal, o que o deixa motivado a 
disseminar essa prática de parceria, de construção e de integra-
ção entre os setores para a melhoria da sociedade capixaba e, 
sobretudo, da valorização dos servidores que vêm contribuindo 
para o fortalecimento da Prefeitura, em busca de soluções 
duradouras e de um desempenho sustentável em suas rotinas 
de trabalho.
 O caminho percorrido até o momento, acrescenta o 
prefeito, desafia a municipalidade a prosseguir, pois indica que 
está certo. 
 “Todos os dias, a prática da administração pública nos 
leva a conhecer mais a cidade de Vitória e ainda mais os seus 
moradores. Assim é também internamente, em que a cada dia 
conhecemos mais os nossos servidores e a capacidade de 

Destaque 
PARTICIPAçãO MUnICIPAL

Organização

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)

Para Coser, o Inoves despertou no servidor a possibilidade
de mudança cultural

Impulso à 
gestão

cada um em sistematizar e em melhorar os seus valores. É 
nessa perspectiva do trabalho de valorização, de construção e 
de desenvolvimento que pretendemos continuar”, ressalta João 
Coser.
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talento pelo campo

ATITudES EMpREENdEdORAS

O prazer de servir e de ajudar a mudar a vida do pequeno agricultor 

Menção
Especial

 A formação – licenciatura plena em Ciências Sociais – 
pode parecer um pouco fora de contexto para quem chefia 
um escritório do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper), mas o trabalho de Fábio 
Lopes Dalbom mais do que justifica sua posição.  Há quase sete 
anos no órgão, ele já chama atenção pelo comprometimento 
com o trabalho e pela disposição em contribuir para melhorar a 
vida dos agricultores familiares capixabas, motivo principal da 
existência do Instituto.
 “Temos uma equipe multidisciplinar e isso é muito im-
portante”, explica Dalbom, que coordena o projeto Iconha: 
Plantando Sonhos e Modificando a Realidade dos Agricultores, 
premiado com o Inoves na categoria Inclusão Social. Para 
arrebatar a noite de premiação que já parecia sensacional, ele 
foi eleito pela banca examinadora do Prêmio como um dos dois 
destaques Atitudes Empreendedoras deste ciclo.
 “Eu quase cai da cadeira quando ouvi meu nome. Demorei 
a acreditar e a reagir”, confessa o chefe do escritório do Incaper 
de Iconha. “É uma grande honra, ser reconhecido em meio a 
tanta gente que desenvolve projetos fantásticos.”

Destaque “Ricardo de Oliveira”
ATITUDES EMPREEnDEDORAS 

Fábio Lopes Dalbom

 Ele confirma a vontade e o rigor com que encara o trabalho, 
mas distribui elogios para os colegas e ao Instituto, a quem 
atribui um trabalho importantíssimo na promoção do desen-
volvimento rural, com  melhoria das condições de organização, 
produção, comercialização e de vida do agricultor familiar. 
  “Acredito que nosso trabalho no serviço público deve ser 
melhor ou no mínimo igual ao da iniciativa privada. Temos um 
dever para com a população, pois podemos fazer a diferença 
na vida das pessoas, atuando diretamente ou promovendo 
articulações e parcerias.” Para ele, o reconhecimento aumenta 
a responsabilidade na condução do trabalho no serviço público.
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Justo e rápido

ATITudES EMpREENdEdORAS

Desembargador desenvolve projetos para agilizar julgamentos

Menção
Especial

Destaque “Ricardo de Oliveira”
ATITUDES EMPREEnDEDORAS 

Samuel Meira Brasil Júnior

 Há dois anos o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior 
mergulhou em dois projetos para resolver um dos problemas 
que mais distancia o Judiciário da população: a demora no 
julgamento dos processos. Resultado: a cada seis meses, seu 
gabinete zera os processos a serem julgados. O trabalho já 
chama atenção de colegas do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo e deve ser apresentado no Distrito Federal como uma das 
medidas para reduzir a morosidade da Justiça em todo o País. 
 O esforço de Brasil Júnior foi reconhecido pelo Inoves 
com a menção especial Destaque Atitudes Empreendedoras. Os 
dois projetos coordenados por ele – Eficiência Judiciária, para 
garantir a agilidade e a qualidade das sentenças, e Previsão de 
Julgamento, que aponta quando o processo deve ser julgado – 
são modelos de agilidade e precisão.
 Para o desembargador, a população não quer saber das 
desculpas para que os processos demorem tanto. Por isso, 
ele criou formas de acompanhamento da produtividade da sua 
equipe de trabalho, para ter controle sobre o que está sendo 
feito e para motivar os servidores. 
 O desenvolvimento de planilhas que dão o tempo de reali-
zação do trabalho, o número de textos produzidos e a gravidade 

do processo gera um relatório com a média de produtividade da 
equipe do gabinete do desembargador, que é enviado para cada 
servidor. A cada três meses, Brasil Júnior e a equipe discutem 
novos métodos para melhorar o atendimento.
 A melhora no resultado do trabalho foi tão grande que ele 
cita números de um servidor que chegou a fazer 91 decisões e 
escrever 473 páginas em um mês. “Os números são medidos 
a cada seis meses e sempre zeramos os processos.”
 Para exemplificar a qualidade do trabalho produzido por 
ele e sua equipe, o desembargador lembra que menos de 1% 
das decisões são reformadas. “O índice é muito baixo.” Samuel 
Meira Brasil Júnior está na magistratura desde 1993 e é desem-
bargador titular desde 2007.
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SEMIfINAlISTAS

Um rol de qualidade
A diferença entre quem vence em uma categoria do Prêmio Inoves e um trabalho 
que chegou à fase semifinal do concurso pode ser muito pequena. No rol dos 
“grandes” projetos apresentados no Ciclo 2011, 134 avançaram à semifinal. 

...E Minha Mãe Terá Sabor de Leite...
Polícia Militar do Espírito Santo

A Música como Fonte de Educação, 
Afetividade e Conhecimento
Secretaria de Estado da Educação

A Volta ao Mundo em Mil e Uma 
Histórias
Prefeitura Municipal de Vitória

Acolhimento com Classificação de 
Risco
Secretaria de Estado da Saúde

Adote uma nascente
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Alvará Webfácil
Prefeitura Municipal de Cariacica

Amigos do Esporte
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Aprendendo para a Vida / Mais 
Educação
Secretaria de Estado da Educação

Aprender e Brincar é só Começar
Prefeitura Municipal de Colatina

Arquivo Inteligente
Prefeitura Municipal de Cariacica

Assessoria Jurídica nas Unidades 
Prisionais
Secretaria de Estado da Justiça

Atendendo com Qualidade à 
Demanda Social na EMEF Diurna
Prefeitura Municipal de Vitória

Atividade Física: um Caminho para a 
Qualidade de Vida
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Audiência Citatória – notificatória
Tribunal de Justiça

Avaliação Periódica de Desempenho 
para Evolução Funcional
Prefeitura Municipal de Vitória

Bandes Viva Bem
Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes)

BDGIS – Banco de Dados 
Georreferenciado de Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória

Biblioteca Itinerante nas 
Comunidades Pomeranas de Santa 
Maria de Jetibá
Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá

Biblioteca Viva - Uma Motivação a 
Mais para que o Aluno Leia
Secretaria de Estado da Educação

Boa Postura
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Bolsa Técnica
Secretaria de Estado da Educação

Campanha Produtor e Cidadão 
Consciente
Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Caps Pé na Estrada: Promovendo o 
Direito de Ir e Vir dos Portadores de 
Transtornos Mentais
Secretaria de Estado da Saúde

Cariacica em Ação
Prefeitura Municipal de Cariacica

Central de Alvarás
Secretaria de Estado da Justiça

Centro de Inclusão Digital e Social
Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Norte

Centro Estadual de Idiomas: 
Ampliando Oportunidade
Secretaria de Estado da Educação
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Circuito Turístico Terras Pomeranas
Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá

Coleta Cidadã
Prefeitura Municipal de Anchieta

Conectar para Sanear
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento (Cesan)

Conhecer para Cuidar
Prefeitura Municipal da Serra

Consulta Online ao Plano Diretor 
Urbano
Prefeitura Municipal de Vitória

Contribuição à Educação Alimentar 
na Escola
Secretaria de Estado da Educação

Cortina Mágica
Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá

Crer - Construindo e Reconstruindo a 
Educação Rural
Prefeitura Municipal de Colatina

Crescei e Multiplicai-vos
Secretaria de Estado da Educação

Cursos Temáticos - Fisioterapia: 
nossas Mãos em sua Vida
Secretaria de Estado da Justiça

Desenvolvimento da Pecuária Bovina 
de Leite
Secretaria de Estado da Agricultura

Documentos Fiscais Online
Prefeitura Municipal de Vitória

Domingo na Praça  Empreendedor 
Individual
Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Norte

Eficiência Judicial: Produtividade e 
Desempenho na Justiça
Tribunal de Justiça

Encurtando Distância, Aumentando 
o Saber
Prefeitura Municipal da Serra

Escola & Família: uma Conversa
Possível
Secretaria de Estado da Educação

Escola Ideal
Prefeitura Municipal de Brejetuba

Escolas na Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo

Escritório de Gestão de Projetos 
Prioritários
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim

Esporte na Escola – Jogos “na Rede”
Secretaria de Estado da Educação

Estratégia para Controle da 
População de Animais Errantes em 
Santa Teresa – ES
Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Estruturação de Centros de Aplicação 
de Palivizumabe
Secretaria de Estado da Saúde

Etac - Estação de Tratamento de 
Água Comunitária
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim

Experiência da Iniciativa Carmen no 
Município de Anchieta
Prefeitura Municipal de Anchieta

Facilitar
Companhia de Transportes Urbanos da 
Grande Vitória (Ceturb-GV)

Feira Científico - Cultural
Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá

Feira de negócios Informais na 
Escola - FenIE
Secretaria de Estado da Educação

Finanças + Fácil
Prefeitura Municipal de Cariacica

Fique Legal
Prefeitura Municipal de Cariacica

Fique por Dentro
Secretaria de Estado da Educação

Forensis: Gerenciamento de Dados 
da Toxicologia Forense
Polícia Civil do Espírito Santo

Fórum Intersetorial Permanente de 
Assistência Farmacêutica
Secretaria de Estado da Saúde

Gás Legal
Polícia Civil do Espírito Santo

Gestão Compartilhada no 
Licenciamento Ambiental
Instituto Estadual de Meio Ambiente

Gestão Remota dos Sistemas de 
Água da Grande Vitória
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento (Cesan)
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Hemocentro Itinerante
Secretaria de Estado da Saúde

Hortão Municipal “Romildo Carletto” 
- Quebrando Paradigmas
Prefeitura Municipal de Montanha

Iconha: Plantando Sonhos e 
Modificando a Realidade dos 
Agricultores
Instituto de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper)

Implantação de Sistema de Suporte à 
Análise de Outorga
Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(Iema)

Implantação de Telefonia IP no 
MPES
Ministério Público do Espírito Santo

Implantação de Telefonia Voz sobre 
IP (Voip)
Prefeitura Municipal da Serra

Impressão de Laudos de Exames 
Laboratoriais via Internet
Polícia Militar do Espírito Santo

Inclusão Digital: Janela para o 
Mundo!
Prefeitura Municipal de Colatina

Inclusive Você
Secretaria de Estado da Educação

Inecol - Incubadora de Empresas de 
Colatina
Prefeitura Municipal de Colatina

Infopen-ES – Módulo de 
Movimentação Jurídico Prisional
Secretaria de Estado da Justiça

Isiss – Internet Sistema de Imposto 
Sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Vitória

Jovens de Atitude
Prefeitura Municipal de Castelo

Leite com Técnica
Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Leitura Além das Grades
Secretaria de Estado da Justiça

Mais com Menos – Programa de 
Controle e Eficiência do Gasto
Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos

Mata Viva do Belém - Corredor 
Ecológico
Secretaria de Estado da Educação

nossocrédito - “A Rede da 
Prosperidade”
Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes)

novo Código de Segurança Contra 
Incêndios do Espírito Santo
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

O Meu Sucesso Está Aqui
Secretaria de Estado da Educação

O Orçamento Participativo de Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória

Orçamento Mais Participativo
Prefeitura Municipal da Serra

Orçamento Participativo de Cariacica
Prefeitura Municipal de Cariacica

Pai Consciente, Filho Presente
Secretaria de Estado da Educação

Parceiros Consultores – “Canais de 
Acesso Ao Crédito”
Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes)

Parceria Saudável: Unindo Forças em 
Prol do Cidadão
Prefeitura Municipal de Guaçuí

Patrulha Escolar
Polícia Militar do Espírito Santo

Patrulhamento Rural em Locais de 
Difícil Acesso
Polícia Militar do Espírito Santo

Pequenos Produtores - Grandes 
Sucessos
Prefeitura Municipal de Brejetuba

Pinheiros Conectado em Rede
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Plantando Educação e Colhendo Paz
Secretaria de Estado da Educação

Pólo de Manga da Região noroeste 
do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Agricultura

Portas Abertas para Educação
Secretaria de Estado da Justiça

Prêmio Sedu Boas Práticas na 
Educação
Secretaria de Estado da Educação

Presta
Polícia Militar do Espírito Santo

Previsibilidade de Julgamento dos 
Processos Judiciais
Tribunal de Justiça

Produção Coletiva do Livro Didático 
de Colatina
Prefeitura Municipal de Colatina
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ProdutorES de Água
Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(Iema)

Programa Caminhos do Campo
Secretaria Estadual de Agricultura

Programa de Atenção aos Usuários 
de Álcool e Outras Drogas – PrAAD
Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá

Programa de Gestão Documental - 
Proged
Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos

Programa de Preparação para 
Aposentadoria
Prefeitura Municipal da Serra

Programa de Saúde Prisional
Secretaria de Estado da Justiça

Programa de Tuberculose
Secretaria de Estado da Justiça

Programa Extensão Ambiental
Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(Iema)

Programa Faça Fácil Unidade de 
Cariacica
Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos

Programa Jovens Empreendedores
Prefeitura Municipal de Pinheiros

Programa Valorização da Juventude 
Rural
Secretaria de Estado da Agricultura

Promovendo Saúde na Terceira Idade
Prefeitura Municipal da Serra

Reaproveitamento Sustentável de 
Hardware com Apoio Pedagógico
Secretaria de Estado da 
Educação

Receita Cidadã
Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio

Reciclales
Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo

Recomeçar
Prefeitura Municipal de Anchieta

Recre-ando
Secretaria de Estado da Educação

Recreio Musical
Secretaria de Estado da Educação

Rede Cidadã
Ministério Público do Espírito Santo

Rede de Correspondente Banestes 
Mais Fácil
Banco do Estado do Espírito Santo 
(Banestes)

Rede Metrovix para a Prefeitura de 
Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória

Reestruturação do Abastecimento 
de Medicamentos
Secretaria de Estado da Saúde

Selo Social
Secretaria de Estado da Justiça

Semeando a Liberdade
Secretaria de Estado da Justiça

Siases: Sistema de Informação do 
Atendimento Socioeducativo
Instituto de Atendimento  
Sócio Educativo do Espírito Santo 
(Iases)

Sistema de Controle de Licenças 
Municipais
Prefeitura Municipal de Vitória

Sistema Integrado de Atividades 
Técnicas - Siat
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

Sistema Integrado de Cadastros 
Interinstitucionais
Prefeitura Municipal de Vitória

Tarifa Social de Água e Esgoto de 
Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim

Tecnologias no Planejamento da 
Rede Física Escolar
Secretaria de Estado da Educação

Território de Paz
Polícia Militar do Espírito Santo

Urgência e Emergência no Sistema 
Prisional
Secretaria de Estado da Justiça

Videomonitoramento Itinerante das 
Vias Públicas
Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha

Vila Literária: Passeio, Encanto e 
Saber!
Prefeitura Municipal de Colatina

Xadrez que Liberta
Secretaria de Estado da Justiça
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Decisão difícil

 Os projetos estão cada vez melhores, cada vez mais bem 
apresentados, cada vez mais surpreendentes. São com esses 
atributos que a mestre em Administração e professora universi-

AVAlIAçãO

Escolher os melhores projetos é o desafio, que cresce a cada ano, de 
quem participa da banca examinadora 

tária Angela Maria Bissoli Saleme e mais 43 colegas convivem 
na fase de julgamento dos trabalhos. “Os projetos estão sempre 
melhorando. A apresentação é cada vez mais caprichada e o 



nosso grau de dificuldade para eleger os melhores aumenta na 
mesma proporção.”
 A responsabilidade de dar nota aos projetos, para ela, 
que participa da banca pela quarta vez, é encarada como uma 
missão. “Tenho paixão de me dedicar à causa da melhoria do 
serviço público.” A mesma motivação move a psicóloga e 
consultora em Estratégia e Gestão Maria Rita Sales, para quem 
o Inoves é um canal de melhoria contínua do serviço público.

Provocador
 “O Prêmio provoca os vários grupos de servidores a sair 
da sua zona de conforto”, constata Maria Rita, uma novata na 

banca. Professora universitária, mestre em Criatividade Aplicada 
na Educação de Adultos, ela fala da sua satisfação de participar 
pela primeira vez do Inoves, “que constrói uma onda de melhoria 
para quem participa desse processo”.
 Segundo a bióloga e mestre em propriedade intelectual e 
inovação, Cecília Häsher, iniciativas como o Prêmio, que esti-
mulam o servidor público, são fantásticas. Sem entusiasmo, 
não dá para fazer um bom trabalho, avalia Cecília. “É saboroso 
ver esses projetos e esses novos servidores públicos. Como 
trabalho com gestão da inovação, aprendo com os erros e as 
soluções desses projetos.”
 Para quem acompanha os projetos inscritos desde a 

O grupo de avaliadores do 
Ciclo 2011 do Inoves
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CRITéRIOS DE AVALIAçãO

A	pontuação	atribuída	a	cada	projeto	baseia-se	
em seis critérios específicos: relevância social 
do	tema	e	do	objeto;	caráter	inovador;	efetivida-
de	dos	resultados;	possibilidade	de	multiplica-
ção;	desenvolvimento	de	parcerias	com	outras	
entidades	do	setor	público,	social	ou	privado;	e	
relação custo-benefício. Cada trabalho inscrito 
é analisado cuidadosamente pelos avaliadores 
para a definição das pontuações totais.

44 avaliadores

228 projetos inscritos

134 semifinalistas

90 visitas a projetos

1.760 horas de trabalho voluntário

Os números do Ciclo 2011

terceira edição do Prêmio Inoves, há uma clara evolução das 
equipes de servidores e da banca de avaliação. “Há projetos 
que se candidatam de novo e é significativa a evolução do tra-
balho”, conta a mestre em Administração Adriana Teixeira. Ela 
acredita que a premiação ajuda a difundir esse serviço público 
de qualidade e valoriza o servidor que tenta fazer a diferença 
em prol da população.  “Estou orgulhosa de fazer parte dessa 
banca. Sempre que me chamarem, estarei aqui.”

Crescimento
 O aumento no número de projetos inscritos a cada 
edição e a melhoria da qualidade dos trabalhos apresentados 
demonstram, para o especialista e consultor em Gerenciamento 
de Projetos Marcus Gregório Serrano, que há uma mobilização 
crescente pelo empreendedorismo no setor público capixaba. 
O mais importante, segundo ele, é que ainda há muito espaço 
para crescer e melhorar, com impacto muito positivo para a 
população.
 O consultor explica que a participação voluntária na ban-

Foram 1,7 mil horas de trabalho para chegar aos projetos mais bem classificados do Inoves 

ca examinadora do Prêmio é uma forma de colaborar com o 
desenvolvimento do serviço público. “O Inoves foi um divisor 
de águas na imagem que tenho do servidor público.”
 A crescente procura dos servidores em inscrever projetos 
no Inoves, de acordo com a engenheira civil e mestre em Ad-
ministração Isabel Cristina Sampaio, é uma prova de um novo 
movimento no serviço público, mais alinhado ao interesse do 
cidadão. “O Prêmio estimula o servidor a se abrir para a inovação 
e o empreendedorismo. É uma motivação para sair da rotina.”
 Isabel disse que a proposta do Prêmio Inoves é tão boa 
que ela chegou a sugerir estrutura parecida na Espanha, quando 
estava morando em Granollers, em Barcelona. “Falei para eles 
que no Brasil tínhamos um prêmio estadual que estimulava o 
servidor público e que eles deviam fazer o mesmo.”
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FORMAçãO 

manoel Carlos é administrador, especialista em 
Gestão pela qualidade e mestre em Psicologia 
pela universidade Federal do Espírito Santo 
(ufes). Pesquisador na área do comportamen-
to,	 cultura	 e	 clima	 organizacional;	 consultor	
organizacional;	 professor	 de	graduação	e	 de	
programas	 de	 pós-graduação;	 assessor	 es-
pecial da Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos	Humanos	 (Seger);	 coordenador	 do	
Prêmio Inovação na Gestão Pública do Estado 
do Espírito Santo (Inoves) e conselheiro do 
Conselho Regional de Administração do Espírito 
Santo (CRA-ES).

Reconhecimento
nacional

 A qualidade e o reconhecimento do Prêmio Inoves já atra-
vessam as divisas do Estado há muito tempo. Referencial para 
tantas outras premiações fora do Espírito Santo, o Inoves acabou 
dando luz também ao talento do administrador e coordenador 
do prêmio capixaba, Manoel Carlos Rocha Lima, que recebeu 
o recém-criado Prêmio Guerreiro Ramos, na categoria “Gestor 
Público”. A premiação é do Conselho Federal de Administração.
 “Ser indicado para concorrer a um prêmio em âmbito 
nacional já é um grande reconhecimento. Ser premiado, entre 
tantos brasileiros que desenvolvem trabalhos relevantes no 
contexto da gestão e no meio social, é uma homenagem que 
me deixa muito honrado e eleva e minha responsabilidade como 
profissional e cidadão”, disse Manoel Carlos.

pRêMIO GuERREIRO RAMOS

Coordenador do Inoves é premiado pelo Conselho Federal de Administração

 O objetivo da premiação é reconhecer os profissionais que, 
no exercício da atividade pública e empresarial, têm responsabi-
lidades de repensar e desenvolver as organizações, revelando-se 
capazes de possibilitar às pessoas um sentimento de verdadeira 
participação social e cidadã.
 O nome do coordenador do Inoves foi escolhido entre 
muitas outras indicações de todos os estados brasileiros, em 
virtude da sua trajetória no serviço público e de seu trabalho 
voltado para a inovação e para o empreendedorismo. Os critérios 
de premiação da categoria Gestor Público eram ser brasileiro, 
nato ou naturalizado, preferencialmente administrador, que se 
destaque – ou que tenha se destacado – na gestão pública. 
 O prêmio do Conselho Federal de Administração está em 
sua primeira edição e faz homenagem a Alberto Guerreiro Ra-
mos, professor que teve grande relevância política e acadêmica 
no Brasil e no mundo.
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Para ser ainda melhor

 Mesmo com a significativa melhoria na qualidade dos 
relatórios dos concorrentes, em relação à dos inscritos nas 
primeiras edições, a coordenação executiva e a banca examina-
dora do Prêmio Inoves continuam investindo no aprimoramento 
contínuo dos trabalhos. Nesse sentido, fazem considerações 
importantes para que a apresentação dos projetos seja ainda 
mais qualificada.
 Para a psicóloga e mestre em Criatividade Aplicada à Edu-
cação de Adultos, Maria Rita Sales, o servidor precisa ter uma 
visão holística do projeto, que deve ter uma integração sempre 
coerente com o título. Já a bióloga e mestre em Propriedade 
Intelectual e Inovação Cecília Häsher acha que algumas equipes 
precisam buscar informações mais técnicas sobre o que é de 
fato inovar e como apresentar essa inovação de forma escrita. 
O especialista em gerenciamento de projetos, Marcus Gregório 
Serrano, defende que o mais importante é saber apresentar 
adequadamente os resultados do projeto. Observações como 
essas acenam para o que precisa e pode ser melhorado. “Há, 
ainda, algumas lacunas importantes de informação. Isso com-
promete a qualidade da apresentação e, consequentemente, a 
candidatura dos trabalhos”, explica a pedagoga e especialista 
em Gestão da Qualidade, Rita Amaral Garcia. 

Consistência
 O coordenador do Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima, 
lembra que muitos dos projetos premiados com excelentes 
práticas de gestão nem sempre conseguiram demonstrar a sua 
qualidade e a relevância dos seus resultados. “Essas equipes 
tiveram de aprender a elaborar relatórios consistentes, o que 
ajuda, inclusive, no gerenciamento do projeto inovador. Nessa 
perspectiva, o Prêmio tem contribuído muito para o aprimora-
mento desses trabalhos, pois a nossa missão não se restringe 
a apenas premiar. É preciso, além de reconhecer, estimular e 
desenvolver as iniciativas.” 
 De um ciclo para o outro, os projetos podem e devem não 
apenas aperfeiçoar as suas práticas, mas também a forma de 
apresentá-las ao Prêmio. Um dos instrumentos que facilitam 

pERSpECTIVA

Os projetos precisam ser cada vez mais inovadores e mais bem apresentados

Renata particou do Prêmio Inoves algumas vezes antes de 
conquistar a menção especial com o projeto Escolas na Assembleia

a demonstração de resultados no processo de avaliação é 
oferecido pelo Inoves, no verso do certificado de participação, 
emitido para todos os concorrentes ao Prêmio, no final de 
cada ciclo. As equipes recebem esse documento, enviado para 
o endereço indicado no projeto, com as notas atribuídas pela 
banca examinadora por critério de avaliação. Além das notas, 
há também informações gerais sobre a avaliação. 
 Para Manoel Carlos, “as informações técnicas contidas 
no certificado são ponderações importantes sobre o processo 
de avaliação e podem contribuir para o desenvolvimento do 
projeto. Essas informações também servem de estímulo para os 
participantes. As equipes têm condições de perceber claramente 
os pontos fortes e os fracos da iniciativa, fazer as correções e 
voltar a concorrer”. 
 Notas baixas também podem representar ou práticas não 
relatadas adequadamente, ou resultados não informados com 
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consistência, sem comprovação por meio de evidências obje-
tivas. “Em resumo, não basta o projeto ser bom, ser realmente 
inovador; ele tem de mostrar que é”, argumenta Manoel Carlos. 
 Por isso, cuidar da qualidade do relatório, seguindo o 
roteiro orientador, aperfeiçoando as descrições e primando 
pela apresentação de fatos e dados (inclusive quantitativos) é 
fundamental. Nesse processo, a utilização de uma linguagem 
clara, objetiva e elucidativa torna-se essencial. Também vale 
destacar a importância de se descrever as práticas evidenciando 
a sua inovação e demonstrando os seus resultados por meio 
de indicadores. A inclusão de fotos, ilustrações e gráficos, 
que realmente contribuam para a compreensão dos relatos, 
enriquece a apresentação do trabalho.
 Manoel Carlos adver te que “os relatórios mais bem 
conceituados pela banca são aqueles que, com todos esses 
cuidados técnicos, conseguem mostrar o ‘antes’ e o ‘depois’ da 
intervenção, ou seja, a mudança verificada a partir da implan-
tação do projeto”. Para isso, ele acredita que a ação orientada 
pela atenção aos resultados da avaliação pode ser decisiva para 
a melhoria.
 Nos últimos ciclos, várias, entre as equipes que atenta-
ram para os resultados da avaliação do trabalho e procuraram 
melhorar, foram reconhecidas em edições posteriores. “Essas 
equipes acabaram tendo uma percepção muito mais clara dos 
aspectos em que os projetos eram mais frágeis e puderam agir 
com mais competência”, argumenta Manoel Carlos.

Perseverança
 Para as equipes, concorrer com excelentes trabalhos e 
conquistar o Inoves não é uma tarefa fácil. Mas, quem chegou 
lá, quase sempre perseverou. Coordenadora do projeto Escolas 
na Assembleia Legislativa, Renata Gorayeb, menção especial 
Destaque na Gestão Legislativa do Ciclo 2011, conta que par-
ticipou muitas vezes do Prêmio. Para ela, um projeto, para ser 
valorizado, precisa atingir a sociedade, ter um benefício real para 
o público. No caso do projeto que defendeu na última edição, 
Renata credita o mérito do trabalho ao contato com jovens e ao 
propósito de ajudar esses cidadãos a entender melhor o fun-
cionamento do Legislativo estadual e a escolher melhor os seus 
representantes. “Contudo, é preciso saber mostrar isso, coisa 
que acho que aprendemos a fazer melhor”, observa Renata.
 Renata explica que a atenção aos resultados da avaliação, 
contidos no certificado de participação nos anos anteriores, 
ajudou muito a entender onde o Projeto não ia bem. Para ela, 
“buscar informações sobre a avaliação ajuda a entender muito 

bem os problemas do trabalho e a melhorar a sua forma de 
apresentação”.
 Antes de ser reconhecido como o melhor trabalho na 
categoria Valorização do Servidor em 2011, a equipe respon-
sável pela coordenação do projeto Bandes Viva Bem concorreu 
outras duas vezes. Depois de avaliar o desempenho nos ciclos 
anteriores, passou a se preocupar mais com a mensuração dos 
resultados, conforme observou a coordenadora do projeto e da 
célula de Gestão de Pessoas do Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes), Daniela Cristina Queiroz Cavalieri. “Em 
uma visita, os avaliadores cobraram resultados. Sabíamos que 
o resultado era positivo, mas não tínhamos como comprovar. 
Agora, o Projeto chega ao nível de sofisticação de contar com 
exames laboratoriais que atestam a saúde do servidor.” Daniela 
aconselha quem sonha com o Prêmio Inoves a não desanimar. 
“É preciso dedicar um tempo para qualificar o projeto e para 
apresentá-lo de forma clara.”

Os certificados trazem informações importantes sobre a pontuação 
de cada projeto
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Uma seleção
de servidores

 O número ainda é muito restrito, mas, como o Prêmio 
Inoves chegou à sua sétima edição, há um time crescente de 
servidores orgulhosos de compor as equipes que receberam o 
“Oscar do serviço público capixaba”.
 Um desses servidores é a assessora jurídica do Sistema 
Penal, Laise da Cruz Aguiar Haddad. Depois de ter sido fina-
lista no ciclo de 2010 com dois projetos, o reconhecimento 
máximo veio no Ciclo 2011, com a vitória nas categorias Uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação, com o projeto 
Infopen-ES – Módulo de Movimentação Jurídico Prisional, e Des-
burocratização, com o Central de Alvarás, ambos da Secretaria 
de Estado da Justiça (Sejus). 
 Laise fala com entusiasmo da sua participação nos proje-
tos, em especial no Infopen. “Empenhei-me desde o início junto 
ao coordenador responsável, trabalhando diariamente para a sua 
efetiva concretização, treinando os assessores jurídicos para 
operar a nova ferramenta tecnológica, esclarecendo dúvidas, e 
redigindo guias rápidos e demais informações sobre o sistema.”
 Tão entusiasmada quanto Laise com a chance de participar 
de um projeto vencedor do Inoves é Stefania de Freitas. Ela fez 
parte da equipe do projeto Biblioteca Escolar Encantando para 
a Aprendizagem, da Escola Boa Vista (Cariacica), da Secretaria 
de Estado da Educação (Sedu), vencedor do Prêmio Inoves no 
Ciclo 2010. “Sentia a necessidade de ajudar a transformar o 
futuro dos alunos e a oportunidade veio por meio do projeto que 
proporcionava a eles momentos e sensações que não poderiam 
sentir na sala de aula ou até mesmo em suas casas.”
 Para Stefania, ser reconhecida com o Inoves é o maior e 
melhor resultado que os participantes almejam. “Nada melhor 
do que ser escolhido entre tantos projetos maravilhosos. A gente 
se sente realizada, orgulhosa e feliz por ter contribuído com a 
gestão, com a educação e com um futuro de qualidade para 
nossos alunos.”
 O Prêmio Inoves trouxe mais reconhecimento ao trabalho 

VAlORIZAçãO

Fazer parte dos times premiados pelo Inoves motiva servidores em todo o ES

desenvolvido pelo consultor técnico Danilo Carlos Bastos Porto, 
integrante da equipe da Prefeitura Municipal de Guarapari, que 
venceu o Prêmio Inoves 2010 com o projeto Repas – Rede de 
Proteção de Ambientes Seguros.
 Ele fala do orgulho de integrar a equipe que desenvolveu 
o Projeto. “Foi muito importante para o Município. Sempre 
tive muita preocupação com a segurança pública e acho que 
contribuí para o trabalho.”
 Laise da Cruz Aguiar Haddad reforça o sentimento de Dani-
lo. “Tanto pessoal quanto profissionalmente houve modificações 
positivas em minha vida depois do Inoves. Acredito que quando 
um trabalho, fruto de tanto esforço, é reconhecido, temos a 
consagração de nossa vitória e a certeza de que estamos no 
caminho certo e de que devemos continuar inovando.”

Stefania: o reconhecimento do Inoves é o melhor para o servidor
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Carreiras mais sólidas

 O Governo do Espírito Santo trabalha na construção de uma 
nova Política de Gestão de Pessoas com o objetivo principal de 
proporcionar o crescimento pessoal e o desenvolvimento profis-
sional de seus servidores. O trabalho, conduzido pela Secretaria 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), por meio 
da Gerência de Carreiras e Desenvolvimento do Servidor, está 
estruturado em três eixos estratégicos de atuação: o de cargos, 
carreiras e remuneração; o de qualidade de vida no trabalho e 
saúde ocupacional; e o de gestão do conhecimento.
 No eixo cargos, carreiras e remuneração, um projeto 
piloto está sendo construído com a Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), visando a reestruturação dos atuais planos de 
carreira com a implementação dos modelos de remuneração 
por subsídio e Gestão por Competências. 
 Conforme explicou o gerente Charles Dias de Almeida, já 
está concluído o diagnóstico da realidade atual das carreiras 
da Saúde, onde foram identificadas as principais possibilidades 
de melhoria. “O objetivo do trabalho é reconhecer e valorizar os 
servidores, por meio de planos de carreiras mais modernos, 
consistentes e com maior atratividade tanto para os servidores 
recém-ingressos no serviço público, quanto para os servidores 
com maior senioridade. Como consequência, espera-se fortale-
cer o comprometimento profissional e elevar continuamente a 
qualidade e efetividade dos serviços prestados à sociedade.”
 Faz parte da nova Política de Gestão de Pessoas a im-
plementação do Qualivida – o Programa de Qualidade 
de Vida para o servidor estadual. O projeto vai 
atuar em quatro dimensões: a biológica, traba-
lhando a saúde do servidor de forma integral; 
a psicológica, envolvendo o clima harmônico 
no trabalho e as oportunidades de evolução 
na carreira; a social, com a integração 
empresa-família, com orientação ao uso 
do crédito e ao consumo sustentável, 
além das ações de preparação para 
a aposentadoria; e a organizacio-
nal, com ações de valorização 

QuAlIfICAçãO

Governo desenvolve projeto que ajuda o servidor a crescer profissionalmente

do servidor e melhorias nos processos e procedimentos admi-
nistrativos e nas condições do ambiente de trabalho. 
 “A visão da administração pública não está centrada 
somente na remuneração. O foco está também no clima orga-
nizacional, na capacitação, no horizonte que o servidor pode ter 
para sua evolução salarial uma vez que o investimento feito nele 
mesmo será recompensado”, ressalta o secretário de Estado de 
Gestão e Recursos Humanos, Heraclito Amancio Pereira Junior. 
 Para o Secretário, o servidor do Estado é um profissional 
comprometido, que se interessa e se esforça por um trabalho 
de qualidade. “Ele quer se capacitar, participar de projetos, se 
profissionalizar e o Governo entende que o servidor é o principal 
instrumento para que tenhamos um serviço de qualidade para 
oferecer ao cidadão capixaba.”
 A construção da nova Política de Gestão de 
Pessoas faz parte de um dos eixos estraté-
gicos do Governo do Espírito Santo 
– “Melhoria da Gestão Pública 
e Valorização 
do Servidor”.
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Um guia de inovação

 A busca pela criatividade, pela inovação e pelo espírito 
empreendedor exige uma série de medidas, que a especialista 
em Criatividade Gisela Kassoy chama de 5 Ds. Para ela, um líder 
precisa estimular a descontração, o direcionamento, o desafio, 
a diferenciação e o desapego. 
 Gisela explica cada caso. “Na hora de criar, é importante a 
equipe estar à vontade para opinar, discordar. Descontrair não é 
difícil: basta ser sincero e ser agradável. E bom humor é funda-
mental.” O líder precisa dar foco ao trabalho, dar direcionamento. 
“Paralelamente à descontração, é preciso foco. Ao direcionar, o 
líder ajuda os servidores a incorporar a razão de ser do trabalho, 
harmonizar objetivos e estabelecer prioridades.“
 Mas tudo isso exige também um desafio. “Assim o trabalho 

CONTExTO

Especialista em Criatividade e Inovação “ensina” como ser 
empreendedor no serviço público

passa a ser sinônimo de realização, aprendizado e, sobretudo, 
alimento à autoestima.” Para se diferenciar, ela justifica, é 
preciso valorizar as diferenças individuais sem ser injusto. “Ao 
reconhecer e aproveitar as características de cada membro de 
sua equipe, seja a personalidade, seja a experiência profissio-
nal, seja até de história de vida, o líder demonstra que, de fato, 
respeita seus colaboradores.”
 Por fim, Gisela fala da necessidade de a equipe se desa-
pegar de ideias e paradigmas anteriores. “È preciso abandonar 
o ego, as certezas, a noção de que só há uma alternativa.”
 A receita dessa profissional, que faz palestras e participa 
de seminários em todo o País sobre o tema, pode funcionar 
como um guia para quem quer mudar de atitude e conquistar 

CURRíCULO

w Especialista em Criatividade e Inovação. 
Facilita grupos de geração e avaliação de 
ideias, realiza seminários e palestras e dá 
consultoria na elaboração e recuperação de 
programas de ideias. 

w dedica-se à capacitação de profissionais 
para a geração, avaliação e implementação 
de ideias que atingem desde melhorias e 
redução de custos até novos produtos e 
estratégias de marketing. 

w Graduada em Comunicações pela Fundação 
Armando Alvares Penteado de São Paulo 
(FAAP/SP), fez sua formação específica na 
universidade de Nova York, em Buffalo, no 
Centro de liderança Criativa da Carolina do 
Norte e na Escola de Gerentes do massa-
chussetts Institute of technology (mIt). 
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bons resultados no trabalho, especialmente para quem lidera 
equipes de trabalho. Gisela Kassoy fez a palestra de abertura 
do período de inscrições para o Prêmio Inoves Ciclo 2011. 

Cultura
 Para a consultora, o concurso do Inoves é um forte exem-
plo de incentivo à cultura empreendedora no serviço público. “Ele 
mostra claramente como a inovação é importante, estimula o 
trabalho em equipe e divulga as boas ideias, para que elas sejam 
reproduzidas. Componentes básicos da cultura de inovação.”
 Ela acredita que a inovação pode até “virar o jogo” na 
Administração pública. Segundo Gisela, se as pessoas estão 
desmotivadas, envolver-se em projetos criativos pode preencher 
a satisfação que está faltando no trabalho e sacudir um pouco 
a burocracia do poder público. 
 Na sua visão, há basicamente quatro áreas nas quais os 
servidores podem inovar: processos, produtos ou serviços, 
atendimento e gestão. As inovações em processos, produtos 
ou serviços e atendimento podem ser incrementais (pequenas 
inovações ou melhorias) ou de impacto (grandes inovações). 
“Isso quer dizer que qualquer servidor pode gerar ideias e/ou 
influenciar os demais para que elas aconteçam.”
 Todo o processo de inovação gera benefícios tangíveis e 
intangíveis, segundo ela. “Os benefícios tangíveis são aqueles 
que podemos contabilizar sob a forma de aumento de receitas 
ou redução de custos. Os demais são considerados intangíveis, 
como motivação, imagem da instituição e qualidade de vida no 
trabalho. Observe que muitos deles acabam gerando lucro no 
fim das contas, mas não dá para dizer especificamente quanto 
o aumento da motivação gerou de receita, por exemplo. Assim, 
os benefícios intangíveis são os mais importantes para o serviço 
público, tanto para o servidor como para os seus usuários.”
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