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TERMO DE ABERTURA 
 

Conselho/Câmara 
Câmara Setorial das Indústrias de Materiais da Construção 

(CSI MC) 

Projeto Associado 13. Promoção de Negócios 

Eixo 
2. Empresas 

3. Profissionais na Indústria 

Presidente Arisson Rodrigues Ferreira 

Executivo Ernesto Damázio Bassini 

Projetos Priorizados PRODUZ+ES 

 

Contexto, Antecedentes e Justificativa 

As indústrias ligadas ao segmento de materiais da construção têm passado por 

momentos de dificuldades nos últimos anos, sendo isto um reflexo da crise econômica 

que assola a economia brasileira. Por outro lado, a característica da economia capixaba, 

que é baseada no mercado internacional (commodities), e que também atravessa 

momentos de instabilidade, somam e agravam ainda mais a situação do segmento no 

Estado. 

Com uma grande concorrência das indústrias instaladas em estados vizinhos, as indústrias 

capixabas sofrem, sendo a grande maioria composta por micro e pequenas empresas, 

limitadas e com baixa capacidade de suportar a pressão do mercado, contando com 

pouca ou nenhuma reserva financeira disponível para capital de giro e P&D de novos 

produtos. Normalmente, possuem baixo nível de produção e, consequentemente, ficam 

impossibilitadas de ampliar seus mercados, principalmente para os clientes que requerem 

fornecimento em larga escala. O segmento se vê acuado e desprotegido. 

Se perpetuado este cenário para este importante segmento produtivo, que sempre é o 

primeiro a sofrer os impactos de uma crise e o último a apresentar os sintomas positivos 

de uma retomada de crescimento, e se nada for feito, deverá seguir o caminho trilhado 

por outros, que após tornarem-se cluster regionais, foram definhando e, atualmente, 

estão sem espaço para crescimento, tanto no mercado local quanto no mercado nacional. 

Portanto, faz-se premente o estabelecimento de ações que possam fomentar o 

surgimento de novos negócios e a ampliação dos existentes, tendo como um dos pilares, 

a descoberta de novos nichos de mercado, bem como, a produção local de produtos e 

insumos, cortando o fluxo de fornecimento oriundos de outros estados e países. 

Com o intuito de buscar soluções que possam minimizar estes impactos, a Câmara 

Setorial das Indústrias de Materiais da Construção se engaja no projeto PRODUZ+ES, um 

projeto originário do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa (Compem), sendo 
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a Câmara escolhida para implantar o projeto piloto, cujo objetivo é focado na substituição 

de produtos importados por produtos que sejam produzidos localmente, tornando-se 

um importante gerador de receitas para as indústrias, criando empregos e renda para a 

população, contribuindo para a elevação do PIB e da Renda Per Capita. 

 

Agenda da Indústria Capixaba para os Poderes Executivos e Legislativos 

PODER EXECUTIVO  

Principais Propostas: 

 Fortalecer e expandir o Simplifica-ES e adotar o programa proposto pela 
Findes "As 10 Medidas Contra a Burocracia" no licenciamento ambiental. 

 Eliminar entraves desnecessários para obtenção de licenças e alvarás de 
funcionamento e ambiental para as indústrias de maior risco. 

 Desonerar o investimento. 

 Priorizar como Política de Desenvolvimento do Estado o tema inovação, 
através da atuação organizada e focada da Mobilização Capixaba pela 
Inovação (MCI). 

Demais Propostas: 

 Criar cooperativas de créditos e fundos de aval para acesso a linhas de 
financiamento. 

 Estimular o investimento em inovação para adaptação à indústria 4.0. 

 Apoiar a aprovação de minuta de proposta para atualização da Lei de 
Inovação do ES. 

 Criar fundo para investimento em infraestrutura utilizando os créditos de 
ICMS. 

PODER LEGISLATIVO 

Principais Propostas: 

 Aprovação da Reforma Tributária. 

 Votar pela aprovação de leis que melhorem o ambiente de negócios. 

 Apoiar a reforma da Previdência expressa pela PEC 287/2016. 

 Priorizar e lutar fortemente para aprovar o Projeto de Lei (PL 6.407/2013) 
do Gás para crescer. 

Demais Propostas: 

 Instituir o “Simples Trabalhista”. 

 Apresentar emenda à proposta de Lei de Desoneração da Folha 
(8456/2017). 

 Colocar em tramitação o PLS 102/07. 

 Apoiar o PLP 171/2015 que institui o Programa Especial de Regularização 
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 Construir, juntamente com a Bancada de MG, apoio do Governo Federal 
e da Bancada do NE para aprovação do PLC 148/2018 (PLP 76/2007). 

 Apoiar o PL 6530/2009 que dispõe sobre crédito financeiro do IPI, do PIS 
e da Cofins. 
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Agenda Sindical 

Desafio Ação 

N/A N/A 

 

Público-Alvo 

• Potenciais empreendedores de todos os segmentos produtivos localizados no Estado 

do Espírito Santo ou com interesse em ampliar ou investir no Estado; 

• Entidades de fomento ao empreendedorismo; 

• Órgãos de governo voltados para o desenvolvimento econômico; 

• Entidades financiadoras de projetos; 

• Instituições de ensino do governo ou particulares. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Criar a ambiência apropriada para fomentar a produção local de produtos e insumos que 

atualmente são oriundos de outros Estados e países. 

Objetivos Específicos 

 Abastecer o mercado capixaba; 

 Elevar as exportações para outros estados e países; 

 Gerar receitas para as empresas produtoras instaladas em território capixaba; 

 Ampliar a arrecadação de impostos para o Estado e Municípios; 

 Elevar a oferta de empregos diretos e indiretos; 

 Elevar o PIB estadual; 

 Diversificar o parque produtivo instalado; 

 Agregar tecnologia aos processos produtivos; 

 Elevar o nível de produtividade das indústrias; 

 Interiorizar o desenvolvimento econômico. 

Resultados e Benefícios 

Qualitativos 

 Melhoria do nível de sustentabilidade do parque industrial instalado no Estado. 

 Diversificação da cesta de produtos e insumos produzidos e comercializados no 

Estado; 

 Melhoria do nível de vida dos cidadãos, com ampliação da oferta de empregos e 

elevação da renda; 

 Ampliação dos níveis de investimentos do Estado em ações de sua responsabilidade; 
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 Elevação das exportações, agregando mais riqueza à economia estadual; 

 Ampliando ainda mais o nível de industrialização do Estado que, proporcionalmente, 

já é um dos mais industrializado do país; 

 Contribuir para manutenção do Espírito Santo no cenário nacional e internacional 

como um Estado essencialmente industrializado, sendo esta a sua vocação. 

 

Quantitativos 

 Substituição gradativa das importações por produção local assistida e monitorada; 

 Elevação da oferta de empregos, com elevação do nível de remuneração e 

qualificação exigida; 

 Ampliação das exportações, principalmente para estados vizinhos; 

 Elevação do PIB Estadual, com viés de crescimento constante. 

 Ganhos de produtividade acima da média nacional, o que permitirá às indústrias 

aqui instaladas competirem em melhores condições no mercado nacional e 

internacional. 

Descrição do Escopo 

 Mapear produtos e insumos provenientes de outros estados e países que são 

comercializados e/ou inseridos em processos produtivos em território capixaba; 

 Mapear as disponibilidades de indústrias capazes de investir na produção local dos 

produtos importados de outros estados e países; 

 Mapear as disponibilidades de matéria prima que servirão de insumos na produção 

local; 

 Mapear a disponibilidade de mão de obra qualificada no Estado e necessidades de 

formação; 

 Elaborar uma Matriz de Oferta de Oportunidades de Negócios X Recursos Disponíveis; 

 Estabelecer linhas de crédito que possam promover o fomento à produção local; 

 Estabelecer os critérios para que as empresas e/ou investidores possam aderir ao 

projeto; 

 Estabelecer parcerias com entidades voltadas para o desenvolvimento econômico, 

bem como, aquelas que promovam a capacitação de empresários e mão de obra; 

 Criar a “Incubadora de Produção Local”*¹, local onde dar-se-á o suporte necessário 

para o desenvolvimento do projeto; 

 Oferecer vantagens competitivas e comparativas que favoreçam os investimentos em 

produção local, analisando incentivos fiscais e facilidades para obtenção de alvarás e 

licenças; 
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 Monitorar o desenvolvimento do projeto, com a utilização de indicadores que meçam 

a evolução das metas; 

 Elaborar estudos de impactos produzidos na economia em função dos resultados 

obtidos pelo projeto; 

 Instituir um Conselho Gestor do projeto que será o responsável pelo acompanhamento 

e promoção de alinhamentos necessários para o sucesso e atingimento de metas 

previstas; 

 Prestar contas à sociedade capixaba dos resultados obtidos e os esforços 

empreendidos. 

*¹  Incubadora de Produção Local – Ambiente físico e/ou virtual para fornecer apoio às indústrias e 

potenciais investidores que estejam interessados em avaliar e/ou realizar investimentos em 

oportunidades identificadas pelo projeto PRODUZ+ES. 

 

Mapa de Entregas 

 Ampliar o nível de receitas da indústria capixaba; 

 Ampliar as exportações para outros estados e países; 

 Gerar novos postos de trabalho no Estado; 

 Elevar a renda per capita estadual; 

 Aumentar o PIB Estadual; 

 Elevar a produtividade das indústrias capixabas aderentes ao projeto, comparadas à 

produtividade de indústrias instaladas no país. 

Cronograma Preliminar 

Projeto Prazo Limite 

 PRODUZ+ES (ver Plano de Ação do projeto) 20/12/2020 

Premissas 

• A Findes proporcionará todo o suporte necessário para a estruturação e 

acompanhamento das ações da Câmara; 

• Utilização de uma metodologia de gestão dos membros e atividades da Câmara. 
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Restrições 

• Adequação das agendas dos membros da Câmara; 

• Limitação para a contratação de serviços de consultoria para apoio à atuação da 

Câmara, por restrições orçamentárias do Sistema. 

Estimativa de Custos 

Inerentes da equipe 

Stakeholders 

• Sistema Findes; 

• Sindicatos Patronais; 

• Governos municipais e estadual; 

• Entidades de fomento; 

• Instituições financeiras; 

• Academias e Centros Tecnológicos. 

 

 

Vitória (ES), março de 2019. 

 

Elaboração 

 

 

____________________________________ 

Ernesto Damázio Bassini 

Executivo da CSI MC 

 

 

Aprovação 

 

  

____________________________________ ____________________________________ 

Arisson Rodrigues Ferreira Guilherme Weichert Neto 
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Presidente da Câmara CSI MC Coordenador de Conselhos Temáticos e 

Câmaras Setoriais Industriais 

 


