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“A História da Inovação na Cidade de Vitória”
Roteiro 
Contar vantagens
Relembrar fatos relevantes
Destacar personagens
Trazer algumas motivações
Primeiro no Estado, depois em Vitória



Em 1987, Vitória ainda era uma cidade provinciana 
• C&T não estava na pauta dos capixabas
• Pouca pesquisa na UFES e a EMCAPA não pesquisava sobre café
• Grupo de abnegados defendiam 2,5% do orçamento Estadual para C&T
• Deputado PH pediu projeto de lei sobre $ para C&T e deputado CG quis conhecer melhor o assunto



Personagens dos primeiros tempos
• Odilon Borges e Ricardo Santos – que abriram o BANDES
• Marco Godinho – quase um escudeiro
• Klinger Barbosa Alves - interlocutor de longa data
• Rogério Medeiros e Fernando Betarello – que acreditaram
• Lynaldo Cavalcanti – que me ensinou a usar os poderes de iniciativa, de pauta, de convocação e de conexão de interesses



Estratégias básicas, para começar
• Criar um ambiente favorável à C&T
• Articular pessoas, grupos, instituições 
• Descobrir fontes de estímulo e de apoio
• Focar nas potencialidades locais/regionais 
• Estimular a explicitação de demandas e a convergência de interesses
• Acreditar que sempre é possível 



Tudo começou no BANDES
• Criação de linhas de apoio à C&T
• Ajuste na Legislação do FUNDAP >>  CDSV da XEROX
• Criação dos Centrinhos Tecnológicos Capixabas

CETEMAG - mármore e granito – Cachoeiro
CETECON - confecções - Colatina
CEDATE - mamão e pimenta do reino - Linhares
CTCAFE - café - São Gabriel da Palha
CDMEC - metal mecânica – Vitória
CTSOFT - software – Vitória
CTGRAPHICS    - computação gráfica - Vitória



Ciência e Tecnologia na Capital
• Em 1990, Vitória era um município rico, com gestão inovadora
• PMV criara leis de incentivos para cultura e esportes
• Desafiei Rogério Medeiros a criar lei para C&T
• Rapidinho surgiram o Conselho e o Fundo Municipal de C&T – iniciativa pioneira no Brasil

O sistema deu certo e produz ótimos resultados



Entendimentos básicos
• As prefeituras devem se preocupar também com o desenvolvimento da economia do município
• O município de Vitória é pequeno e cheio de restrições: não comporta fábricas, fazendas, extração
• É o centro de uma região (ES, leste MG, sul BA)
• Concentra atividades densas em conhecimento técnico e científico 
• Conta com muita gente capacitada e disposta



Atitudes recomendadas
 Induzir e estimular a geração de emprego e renda com base no uso intensivo de C&T
 Potencializar a capacidade criativa e empreendedora de pessoas, empresas e instituições
 Apoiar iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida da população e aprimorar  a gestão do município



Iniciativas para o futuro da cidade
• Instalação da TecVitória
• Criação de espaços públicos de lazer com C&T
• Designação, no PDU, de área para abrigar empreendimentos de base tecnológica. Lugar para instalar, no futuro, o Parque Tecnológico de Vitória.

Sugeri Goiabeiras:
Área de bom tamanho e fácil acesso
Vizinhança com a UFES
Berço da primeira tecnologia capixaba



Fatos relevantes  (quase esquecidos)

 Primeiro ponto de presença da Internet no ES
 Planetário de Vitória
 Reunião Anual da SBPC 
 Conferências Nacionais de C&T
 Semanas Estaduais de C&T
 Pólo de Software de Vitória 
 Lei municipal da inovação 
 Programa de Desenvolvimento de Fornecedores



Pra pensar na cama
 Espírito Santo inovou no desenvolvimento industrial
 Vitória é pioneira na promoção de C&T no Brasil
 Já temos muita gente envolvida com C&T
Que venha o Parque Tecnológico de Vitória e tudo o mais!

Já perdemos muito tempo ótimas oportunidades e muito dinheiro 



Sugestão Radical

Convém apostar na 
força da colaboração e 

enterrar, definitivamente, a 
Síndrome do Balaio de Caranguejo


