
CAUSA MOBILIZADORA Busca incessante da prosperidade da indústria capixaba

VISÃO DE FUTURO 2040 A rede industrial do Espírito Santo será a mais competitiva e produtiva do Brasil

GRANDES DIRECIONADORES

PROTAGONISMO INSTITUCIONAL MELHORIA DO AMBIENTE  DE NEGÓCIOS ENTREGA DE SERVIÇOS DE ALTO VALOR APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO INTERNA

Integração e representação ativa dos 

interesses e iniciativas convergentes da 

indústria capixaba e de outros setores 

produtivos junto aos governos, instituições e 

sociedade

Proposição e apoio intensivo a 

iniciativas que promovam e melhorem 

o ambiente de negócios da indústria no 

Espírito Santo e no Brasil

Produção e entrega de serviços com qualidade, 

especificidade, quantidade e custo alinhados às 

necessidades de seus clientes e da sociedade capixaba

Consolidação de Governança Representativa,  

com ênfase na resolutividade, agilidade nas 

decisões, integridade  e compliance

Ampla modernização da gestão interna 

com ênfase na meritocracia, transparência, 

tecnologia digital e eficiência na aplicação 

dos recursos

PROPOSTA DE VALOR PARA OS PÚBLICOS-ALVO

EMPRESÁRIOS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA ESTADO, INSTITUIÇÕES CIVIS E SOCIEDADESINDICATOS

Gestores: A FINDES que capacita os gestores em modernas 

técnicas de gestão e empreendedorismo. Nível Técnico: A 

FINDES que capacita o nível técnico nas reais necessidades 

da indústria. Todos: A FINDES que oferta soluções para 

promoção da saúde segurança do trabalho.

A FINDES que promove ativamente e de 

forma convergente com o Estado, Instituições 

e Sociedade o desenvolvimento industrial 

sustentável, a geração de empregos de 

qualidade e a agregação de valor local

A FINDES que provê suporte 

institucional e desenvolvimento 

de competências para 

fortalecimento da representação 

sindical

A FINDES que promove o 

desenvolvimento de 

competências para gerir seus 

negócios e o acesso à informação 

e oportunidades

PRIORIDADES E DIRETRIZES PARA OS NEGÓCIOS (ATIVIDADES FIM)

PRIORIDADES E DIRETRIZES PARA A GOVERNANÇA E GESTÃO

COLABORADORES DO SISTEMA FINDES

A FINDES que oferece um ambiente de 

trabalho desafiador e motivador, com 

oportunidades de crescimento 

profissional com base no mérito

DESAFIOS INSTITUCIONAIS IMEDIATOS

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL CONFORMIDADE (COMPLIANCE)ESTRUTURA METÁLICA DO “RESTAURANTE GIRATÓRIO”

Aceleração da transição da FINDES de um modelo analógico 

e presencial para um modelo digital e virtual

Garantia de conformidade legal e procedimental em todos 

os atos de Governança e Gestão
Viabilização e execução de solução definitiva

Ampliação sistemática de receitas próprias e melhoria da 

qualidade do gasto

ADVOCACY (REPRESENTAÇÃO DE 

INTERESSES)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTE DE NEGÓCIOS

• Advocacia ativa e competente dos interesses da 

indústria do ES

• Promoção sistemática da indústria do ES no país 

e exterior:  acesso a novos mercados, 

crescimento nos mercados atuais, eventos e 

missões promocionais

• CAS: Suporte e capacitação permanente dos Sindicatos e seus 

representantes, visando seu desenvolvimento autônomo

• SENAI: Programas intensivos  de capacitação técnica e profissional 

para incremento da produtividade e da inovação nas empresas

• SESI: excelência na promoção da saúde, segurança no trabalho

• SESI e SENAI: excelência na educação e qualificação profissional  e 

protagonismo na implementação da reforma do ensino médio

• IDEIES: estudos e pesquisas de alto valor para a indústria e para o 

estado do ES

• IEL: capacitação em gestão da inovação e integração dos jovens 

talentos às oportunidades da indústria

• Findes: desenvolvimento e difusão de conhecimento, formulação de 

estratégias e acesso à informações setoriais.

• CINDES: Formação de novas lideranças empresariais e encubação de 

jovens empreendedores e aceleração de seus negócios

• IRI: promoção do desenvolvimento de atividades econômicas 

associadas ao turismo na rota imperial.

• TODOS: melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços e 

do atendimento aos clientes

• Protagonismo na formulação e implementação  de 

iniciativas de melhoria estrutural do ambiente de 

negócios no ES e no Brasil

• Participação ativa nos fóruns locais e nacionais de 

interesse da indústria do ES

• Atração de investimentos que adensem ou 

diversifiquem as cadeias produtivas do ES 

• Iniciativas potencializadoras do desenvolvimento 

industrial

EMPRESAS

A FINDES que trabalha incessantemente para 

promover ampliação do acesso a mercados, o 

aumento da inovação e produtividade de toda 

indústria e a melhoria da qualidade da oferta 

de capital humano

RECURSOS ESTRATÉGICOS
INFRAESTRUTURA

ESTRUTURA E PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS
Pessoas (Recursos Humanos) Tecnologia Recursos Financeiros

• Profissionalização e meritocracia

• Capacitação sistemática de gestores e profissionais 

internos para aumento da produtividade de toda a equipe

• Gestão por competências e sistema de avaliação e 

remuneração por desempenho 

• Gestão proativa dos recursos tecnológicos para manter a 

capacidade de entregar soluções atualizadas aos clientes

• Digitalização em ampla escala:  bancos de dados, 

produtos e serviços, processos e sistemas de gestão e de 

atendimento

• Racionalização do uso e da posse dos ativos e ampliação 

das receitas

• Racionalização dos investimentos e das despesas de custeio

• Garantia da economicidade dos recursos do SENAI e SESI 

para os contribuintes

• Racionalização e gestão ativa 

da infraestrutura (rede física) 

com ênfase na economicidade 

• Modernização intensiva e extensiva 

da Governança, da Estrutura 

organizacional e dos Sistemas de 

Gestão  

• Disciplina de execução orientada por 

metas e resultados para os clientes

PARCERIA ESTRATÉGICA COM A CNI |          POSICIONAMENTO ENTRE AS FEDERAÇÕES LÍDERES

NOSSO LEMA Estamos trabalhando ativamente pelo desenvolvimento da indústria do século XXI em nosso Estado

PROPOSTA DE VALOR


