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ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Finanças Públicas
Objetivo geral - Analisar os efeitos das flutuações econômicas e das mudanças
institucionais e organizacionais sobre as finanças públicas do Estado e dos Municípios.
Objetivo imediato - Identificar mecanismos para potencializar ou mitigar os efeitos das
transformações econômicas e institucionais sobre as finanças públicas.
Linhas de ação:

Receitas Públicas:
•Desenvolvimento e avaliação de modelo de previsão de receitas;
•Estudo, monitoramento e avaliação das reformas dos tributos (Fundo de
Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, royalties, entre outros) e
transferências federais;
•Estudos da política de tributação federal e sua repercussão estadual e municipal;
•Pesquisa da evolução das organizações do setor – modelo de eficiência dos
sistemas de arrecadação.
Finanças municipais:
•Estudo e proposição de alternativas para receitas e investimentos – Pós-reformas.
Despesas Públicas
Dívida Pública

Fase 02

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Radar dos investimentos no Espírito Santo
Objetivo geral - Gerar e interpretar dados de investimentos anunciados para o Espírito Santo, e
analisar os investimentos /empreendimentos concluídos de forma multidimencional – setorial e
regional, visando a subsidiar os tomadores de decisão estadual e municipais na implantação de
políticas públicas.

Objetivo Imediato 01 - Estruturar as características de cada investimento, especialmente a
magnitude de recursos de inversão, origem dos capitais, localização projetada, expectativa de
empregos gerados, requisitos de mão de obra e vinculações no setor econômico.
Objetivo Imediato 02- Organizar informações dos empreendimentos implantados no Estado,
especialmente os identificados no Radar ES, e analisar suas características gerais, resultados e
inserção regional e local, incluindo as macro e as microrregiões estaduais.
Linhas de Ação:
Investimentos Anunciados e Concluídos:
•Geração de uma base de dados com investimentos anunciados e executados acima de R$ 1
milhão no Estado do Espírito Santo;
•Produção do documento anual "Investimentos Anunciados para o Espírito Santo“;
•Produção do documento anual "Investimentos Concluídos no Espírito Santo“;
•Edição das notas sínteses/informativas de acompanhamento de empreendimentos – RADAR
INVESTIMENTOS – Informe do Governo Capixaba.

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Trabalho e Renda
Objetivo geral - Analisar os limitantes do funcionamento e do desempenho do mercado de trabalho e
renda dos trabalhadores do Espírito Santo, com foco nas desigualdades da interiorização do
desenvolvimento e nas exigências educacionais do mundo do trabalho.

Objetivo Imediato 01 - Entender os mecanismos da oferta e da demanda de trabalho e o impacto
destes sobre a renda do trabalhador.
Linhas de Ação:
Renda do trabalho
Demanda de trabalho

Oferta de trabalho

•Estrutura do mercado de trabalho
•Geração de emprego
•Trabalho decente, trabalho formal e informal
•Produtividade do trabalho

•Acessibilidade ao mercado de trabalho
•Qualificação da mão de obra
•Mobilidade dos trabalhadores
•Segmentação dos trabalhadores

Objetivo Imediato 02 – Analisar tendências do mercado de trabalho capixaba e das novas
condicionantes / oportunidades de emprego e renda, considerando as intervenções de políticas
públicas.
•Inclusão social/produtiva.
•Educação/desenvolvimento profissional.

Linhas de Ação:

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Conjuntura Econômica e Estudos Setoriais
Objetivo geral - Diagnosticar e analisar o desempenho econômico do Espírito Santo.

Objetivo Imediato 01 – Monitorar e analisar a evolução histórica, corrente e prospectiva
de indicadores multissetoriais de desempenho de atividades econômicas selecionadas.
Objetivo Imediato 02- Realizar análises estruturais de setores econômicos do Espírito
Santo (Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuário e Construção Civil), bem como
monitorar as perspectivas para os setores mais relevantes, visando à prospecção da
arrecadação, do mercado interno, assim como da necessidade de mão-de-obra do
Estado do Espírito Santo.
Linhas de Ação:
•Resenhas, comunicados e análises do panorama internacional, nacional e estadual
(análise da inovação e competitividade estadual): Indústria (siderurgia, papel e
celulose, mineração, alimentícia, moveleira, mármore e granito), Comércio varejista,
Veículos novos, Construção civil, Produção agropecuária, Energia (petróleo, gás natural
e energia elétrica).
•Documento Panorama Econômico.
•Relatório Indicador Atividade Econômica Trimestral.

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Comércio Exterior
Objetivo geral – Estudar, conhecer e compreender a dinâmica do comércio exterior da
economia do Espírito Santo.

Objetivo Imediato 01 - Identificar as principais regularidades relacionadas ao comércio
exterior do Estado do Espírito Santo.
Objetivo imediato 02 – Fornecer informações específicas relativas à dinâmica do comércio exterior
estadual para fins de formulação de políticas públicas.
Linhas de Ação:
•Resenhas, comunicados e análises: foco nas estatísticas e na conjuntura específica da área de
comércio exterior (frequência mensal), com ênfase em temas relacionados ao processo de expansão
do nível de atividade econômica, trocas comerciais interestaduais e possíveis impactos de reformas
tributárias.
•Notas Técnicas e Textos para Discussão: “Análise Comparativa Estadual e Diagnóstico das principais
regularidades empíricas relacionadas ao Comércio Exterior do Espírito Santo"; “Análise Comparativa
dos Fluxos Comerciais Setoriais Interestaduais"; “FUNDAP: evolução histórica, situação atual e
perspectivas futuras”.
•Grupo de Discussão de temas em Comércio Exterior (Rede COMEX): Rede envolvendo técnicos do
IJSN e agentes de setores econômicos locais específicos (ex.: Indústria, Comércio, etc.) para estudo e
discussão de temas relacionados ao comércio exterior do estado.

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Economia e Planejamento Energético
Objetivo geral - Conhecer, estudar, e interpretar a importância do setor energético, em
suas múltiplas dimensões, para a economia do Estado do Espírito Santo, antecipando
tendências e impactos socioeconômicos de sua produção e consumo.

Objetivo Imediato 01 - Identificar potencialidades e fragilidades relacionadas a distintas
fontes de energia (petróleo, gás e energia elétrica) disponíveis no Estado e em seus
municípios.
Objetivo Imediato 02- Organizar informações dos empreendimentos implantados no
Estado, especialmente os identificados no Radar ES, e analisar suas características
dentro da cadeia produtiva, sua inserção regional/local, e seus impactos ambientais,
socioeconômicos e energéticos.
Linhas de Ação:
•Resenha de Conjuntura do setor de produção de Petróleo e Gás;
•Notas Técnicas e Textos para Discussão relacionados a temas específicos do setor energético estadual
(regulação; concorrência e estrutura de mercado; potencial de fontes alternativas de energia elétrica;
e pesquisa, desenvolvimento, inovação e eficiência energética);
• "Estudo empírico da relação entre nível de atividade / prospecção da produção e preço do petróleo”;
•Estudo da matriz energética do Espírito Santo;
•Plano energético estadual.

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Contas Regionais do Espírito Santo
Objetivo geral – Gerar dados e informações para obtenção e análise do PIB Estadual e
dos municípios capixabas.

Objetivo Imediato 01 - Calcular o PIB do Estado do Espírito Santo e de seus municípios,
com base em metodologia unificada para todos os estados brasileiros, em parceria com
o IBGE, que permita a comparabilidade dos resultados (defasagem de dois anos).
Objetivo Imediato 02 - Analisar o crescimento e as disparidades entre os PIBs dos
municípios capixabas, mediante o cálculo do Produto, dos Valores Adicionados pela
Agropecuária, Indústria, Serviços e Administração Pública, bem como o montante de
impostos gerados pelas atividades produtivas de cada município.
Linhas de Ação:
•Revisão, em parceria com o IBGE, de nova metodologia de cálculo do PIB Estadual e
Municipal, e análise de seus impactos para o Espírito Santo.
•Resenhas, comunicados e análises: elaboração de relatórios analíticos e contextuais
dos principais eventos explicativos do desempenho e das flutuações do PIB estadual e
do PIB dos municípios.
•Prospecção do PIB estadual para o período corrente e um período adicional, com base
em indicadores correntes e estimativas.

ÁREA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
Matrizes de Insumo Produto e de Contabilidade Social
Objetivo geral - Diagnosticar a estrutura produtiva do Estado para subsidiar o planejamento de
políticas públicas, identificando as diferentes etapas do processo produtivo, bem como seus impactos
sociais e encadeamentos setoriais.

Objetivo Imediato - Identificar os setores-chave da economia do Espírito Santo e seus efeitos
encadeados ao longo da cadeia produtiva, bem como seus agentes e os impactos de variações
na demanda final sobre emprego, renda e produto.
Linhas de Ação:
Contrato – Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz“ – ESALQ/USP
•Matriz de Contabilidade Social (SAM) do Estado referente ao ano de 2008.
•Matriz de Insumo Produto (MIP) para o Estado do Espírito Santo referente ao ano de 2008.
•Atualização de dados a partir de treinamentos e de expertise no cálculo do PIB Estadual e
Municipal.
•Estudos técnicos sobre estimativas de impactos na economia capixaba (ex.: novos
investimentos).
•Estudos sobre a inter-relação entre crescimento econômico, composição do PIB e do emprego
e a desigualdade da distribuição de renda.
•Grupo de Trabalho Interestadual – Rede IPEA/ANIPES

ÁREA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Segurança Pública e Violência
Objetivo geral. - Estudar as causas e efeitos da criminalidade, bem como sua relação com as
instituições de controle social, de modo a proporcionar subsídios para a formulação, melhoria e
planejamento de políticas de segurança pública.

Objetivo Imediato 01 - Analisar os dados de registros de crimes no Espírito Santo
(crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, apreensões de drogas)
Objetivo Imediato 02 - Monitorar e avaliar as políticas públicas de segurança e do
sistema de justiça.
Linhas de Ação:
•Cadernos e Notas Técnicas - Análise dos registros oficiais: ocorrências criminais (crimes letais,
delinquência juvenil, delegacias especializadas, informações prisionais).
•Pesquisa Violência nas Escolas – (vide Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança
Pública – CRISP-UFMG e UNESCO)
•Caderno Comunidade e Crime – projeto interdisciplinar relacionando análise dos bairros e/ou
regiões vulneráveis do Estado com os dados criminais.
•Boletim de Informações Criminais (Crimes Letais) – Estudos sobre causas da criminalidade.
•Análise da evolução da violência no trânsito com foco nas principais modalidades de
acidentes, sua distribuição temporal e espacial.

ÁREA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Segurança Pública e Violência (cont.)
Objetivo geral. - Estudar as causas e efeitos da criminalidade, bem como sua relação com as
instituições de controle social, de modo a proporcionar subsídios para a formulação, melhoria e
planejamento de políticas de segurança pública.

Linhas de Ação:
• Transferência da metodologia de levantamento dos equipamentos públicos de
aglomerados urbanos do Estado Presente para a Secretaria Extraordinária de Assuntos
Estratégicos – SEAE.
• Segurança e Dados – Notas mensais (curtas e objetivas) sobre crimes contra a pessoa,
contra o patrimônio e apreensões de drogas no estado.
•Rede de Estudos da Segurança Pública – (Seminários e Caderno com os resultados dos
seminários), temas sugeridos:
- Políticas Públicas de Segurança e casos de sucesso;
- Políticas Públicas Antidrogas e casos de sucesso;
- Vitimização e Sensação de Insegurança;
- Gestão e investimentos na Segurança Pública;
- Boletim de Informações Criminais e o monitoramento dos crimes no estado;
- Comunicação de dados de segurança e seus possíveis efeitos;
- Territorialidade do crime;
- Tecnologia e controle da violência.

ÁREA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Pobreza, vulnerabilidade e desigualdade social.
Objetivo geral - Analisar a pobreza, a desigualdade e a vulnerabilidade e suas inter-relações a partir
de uma perspectiva interdisciplinar buscando produzir informações e conhecimento para subsidiar a
formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas.

Objetivo Imediato - Ampliar a base de informações e indicar alternativas para melhorar
a eficiência das políticas públicas voltadas à redução da pobreza e da desigualdade
social.
Linhas de Ação:
•Estudo das medidas de redução das desigualdades sociais (monitoramento e
avaliação).
•Caderno de perfil da Pobreza/ES - Estudo das políticas de redução da pobreza e da
extrema pobreza.
•Estudos das estratégias para inclusão socioprodutiva (economia solidária).
•Síntese anual de indicadores socioeconômicos – (cadernos de indicadores sociais).
•Avaliação do Programa Incluir – Cooperação IJSN/SEADH – Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos.

ÁREA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Educação: economia e políticas governamentais
Objetivo geral - Interpretar a educação no Estado e em seus municípios a fim de subsidiar a
formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Objetivo imediato 01 – Analisar a qualidade, o financiamento e os gastos com a educação básica, técnica e superior.
Objetivo imediato 02 - Estudar os fatores sociais e gerenciais que interferem nos indicadores educacionais do Espírito
Santo.
Linhas de ação:
1. Estudos setoriais:
• Determinantes da qualidade do ensino nos diferentes níveis educacionais.
• Alocação de insumos educacionais e o impacto na qualidade do ensino.
• Condicionantes do acesso e permanência no ensino médio e superior.
• Relação entre desigualdade educacional e indicadores socioeconômicos.
• Impacto da Gestão Escolar nas unidades de ensino.
• Boas práticas e inovação educacional.
• Políticas de qualificação de professores e impactos nos indicadores educacionais.
2. Rede de Pesquisa em Educação – A Educação na Sociedade do Conhecimento: Tecnologia e Educação.
3. Ciclo de Seminários Técnicos – Experiências da Educação Profissional no Brasil e no Espírito Santo; Fatores que
impactam o desempenho dos alunos capixabas; Avaliação da evasão escolar no Espírito Santo; Diferenças Regionais
(microrregião e educação); Gestão Escolar; e Escolas e comunidade.
4. Otimização do Transporte Escolar Rural nos Municípios do Espírito Santo.
5. Acompanhamento dos indicadores estaduais para monitoramento das metas previstas no Projeto de Lei do Plano
Nacional de Educação – PNE

ÁREA DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
Saúde: economia e políticas governamentais
Objetivo geral - Entender o impacto das políticas públicas no setor da saúde, definindo indicadores
capazes de monitorar os serviços ofertados e o nível de atendimento prestado à população.

Objetivo imediato 01 – Estudar e desenvolver estratégias que compatibilizem a demanda à
oferta de serviços de saúde, buscando otimizar os investimentos e maximizar o nível e a
abrangência de atendimento.

Objetivo imediato 02 – Estudar o conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que tenham impacto na dinâmica social.
Linhas de ação:

• Estudos Temáticos:
-Financiamento da saúde e dinâmica dos gastos/custos.
-Gestão e Organização dos sistemas de atendimento.
-Operação: funcionamento das redes de atendimento instaladas.
-Aspectos econômicos, sociais, culturais e demográficos da saúde de grupos populacionais.
•Rede de Pesquisa de Economia da Saúde/ciclo de debates - Aspectos organizacionais e
institucionais – Articulação federativa do SUS – Transferências e financiamento da saúde
municipal – Modelos de Gestão – Regulação em saúde no nível estadual (estudo comparativo
com outros estados selecionados).

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Macroplanejamento Estadual - ES 2030
Objetivo geral - Promover e apoiar a revisão do macroplanejamento do Espírito Santo (Plano de
Desenvolvimento - ES 2025) considerando cenários de transformações de largo alcance nos contextos
mundial e nacional.

Objetivo imediato 01 – Estabelecer coordenação operacional e arranjo de gestão
interinstitucional.
Objetivo imediato 02 – Propor agenda de trabalho e detalhar metodologia de cada
vertente técnica do Plano, combinado com o treinamento de equipe.
Objetivo imediato 03 – Estudar, consolidar informações e atualizar diagnósticos
preparados no Plano de desenvolvimento ES 2025.
Linhas de ação:
•Bases de dados do Plano 2030.
•Relatórios com informações socioeconômicas do Estado e de seus Municípios.
•Apoio operacional aos agentes públicos, consultores e grupos de trabalho mobilizados
pelo projeto.
•Estudos setoriais – participação e análises de conteúdo.
•Oficinas de trabalho – mobilização e sínteses.

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Desenvolvimento Regional e Gestão do Território
Objetivo geral - Promover o planejamento para o desenvolvimento regional do Estado e de seus
municípios.

Objetivo imediato 01 - Estudar, consolidar informações e diagnosticar o território capixaba
apoiando o planejamento das novas macro/microrregiões.
Objetivo imediato 02 - Investigar e analisar a dinâmica da Gestão do Território no Espírito
Santo, em escala estadual, metropolitana e municipal.
Objetivo Imediato 03 - Analisar a organização do território, processo de regionalização,
distribuição dos investimentos e estrutura/instrumentos de governança.
Linhas de ação:
•Relatórios com informações socioeconômicas das microrregiões e diagnósticos regionais
(estudos do déficit de serviços públicos por microrregião) – Grupo de Trabalho de
Regionalização.
•Apoio institucional aos secretários executivos alocados nas microrregiões delimitadas pelo
projeto.
•Estudo sobre as Leis Urbanísticas do Espírito Santo.
•Relatório Projeto Bairros – adaptação dos setores censitários aos limites dos bairros dos
Municípios capixabas.
•Pesquisa Governança Metropolitana (IPEA/PROREDES II).
•Pesquisa rede urbana (IPEA/PROREDES II).

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Habitação e ocupação do território
Objetivo geral – Fornecer subsídios para a elaboração, o desenvolvimento e o monitoramento de
políticas públicas de habitação.

Objetivo imediato 01 – Diagnosticar a implementação de políticas habitacionais.
Objetivo imediato 02 – Diagnosticar a distribuição territorial dos empreendimentos
habitacionais.
Objetivo imediato 03 – Estudar as mudanças no processo de ocupação do solo
relacionadas às políticas habitacionais.
Linhas de ação:

•Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (déficit habitacional) – Cooperação
IJSN/SEDURB – Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.
•Diagnóstico da Política Habitacional/FAPES.
•Estudo de mercado do solo – análise do valor do solo urbano (piloto: município de
Vitória).

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Mobilidade urbana e Integração logística
Objetivo geral - Fornecer subsídios para o desenvolvimento da infraestrutura urbana articulada às
demandas por mobilidade.

Objetivo imediato 01 – Estudar a relação entre mobilidade e o processo de ocupação do
território, analisando a infraestrutura, tipos de transportes (coletivos/individuais;
motorizados/não motorizados) localização de postos de trabalho e de moradias.

Objetivo imediato 02 – Analisar os elementos que influenciam as tendências de
expansão da mancha urbana (vetores territoriais indutores).
Linhas de ação:

•Estudos do GT - Sistema Viário COMDEVIT.
•Diagnóstico sobre Mobilidade Urbana da RMGV.
•Plano Estadual de Mobilidade Urbana em Municípios Pólos (Aracruz, Linhares, Colatina,
Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Guarapari) – Cooperação IJSN/SEDURB.
•Oficina de Mobilidade Urbana da RMGV – SEP/IJSN.

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Metodologia de Apoio à Decisão - Implantação de Equipamentos
Sociocomunitários
Objetivo geral - Estabelecer bases de metodologia de apoio à decisão espacial para a implantação de
equipamentos comunitários, auxiliando os gestores na otimização da aplicação dos recursos e no
atendimento efetivo das necessidades da população.

Objetivo imediato 01 – Avaliar atualização/realocação dos equipamentos existentes.

Objetivo imediato 02 – Avaliar modificação/adaptação do serviço prestado pelo
equipamento.
Objetivo imediato 03 – Analisar necessidade de implantação de novo equipamento.
Linhas de ação:
• Atualização da base de dados de equipamentos sociocomunitários.
• Análise de decisão multicritério em sistemas de informação geográfica.
• Relatório Gerencial de Apoio à Decisão para Implantação de Equipamentos
Sociocomunitários.

ÁREA DE ESTUDOS TERRITORIAIS/REGIONAIS
Planejamento e Gestão Ambiental: Clima
Objetivo geral – Contribuir para a implementação de políticas públicas direcionadas à adaptação
eficiente do Estado do Espírito Santo aos eventos da variabilidade climática.

Objetivo imediato 01 – Identificar e mapear as áreas de risco a eventos climáticos
específicos e avaliar as vulnerabilidades do Estado à variabilidade do clima.
Objetivo imediato 02 – Elaborar índice de vulnerabilidade.
Linhas de ação:
•Mapeamento de Risco de Enchentes.
•Mapeamento de Risco de Deslizamentos.
•Mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo.
•Mapeamento de Ilhas de Calor.
•Estudo do impacto da variabilidade climática nas regiões costeiras do Espírito Santo.
•Estudo da relação entre a industrialização capixaba e a variabilidade do clima.

Área de Estudos Metodológicos, de
Informação e de Integração
Demografia
Objetivo Geral - Analisar a dinâmica populacional do Espírito Santo e contribuir para o
planejamento e a avaliação de políticas públicas.
Perfil das Microrregiões e Municípios
Objetivo Geral – Disponibilizar conjunto de relatórios padrão para as Microrregiões e os
Municípios do Espírito Santo visando a auxiliar os tomadores de decisão e a fornecer
estudo aos pesquisadores.
Geoprocessamento
Objetivo Geral – Produzir e analisar dados georreferenciados em apoio a estudos
interdisciplinares das diferentes áreas técnicas do IJSN, por meio de ferramentas de
análise espacial, sensoriamento remoto e cartografia temática.
Elaboração do Navegador Geográfico Estatístico do IJSN
Objetivo Geral – Elaborar navegador de mapas interativos (SIGWEB), que permita ao
usuário realizar consultas e análises espaciais dos dados do IJSN, por meio de
ferramenta gratuita e intuitiva em ambiente WEB.
Aplicativo de Consultas Estatísticas – IJSNEstatisticas
Objetivo Geral – Aperfeiçoar o sistema web de visualização de dados estatísticos do
IJSN, com o intuito de facilitar o acesso às informações estatísticas relativas ao Espírito
Santo para a sociedade capixaba.

OBRIGADO!
Telefone: (27) 3636-8050
gabinete@ijsn.es.gov.br
Visite nosso site: www.ijsn.es.gov.br
Siga-nos no Twitter: @ijsn

