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Prodest e Iases desenvolvem plataforma de BI para
interpretar dados sobre socioeducação no Estado

O Instituto de Tecno-
logia da Informação do Es-
tado do Espírito Santo
(Prodest) desenvolveu
uma nova plataforma de
armazenamento e análise
de dados para o Instituto
de Atendimento Socioedu-
cativo do Espírito Santo
(Iases). Os dois órgãos, em
parceria, implantaram um
sistema de Business Intelli-
gence (BI), que permite
coletar, armazenar e anali-
sar informações sobre a
socioeducação no Estado.

Com o cruzamento e a
interpretação dos dados, é
possível ter estatísticas re-
levantes para o Iases atu-
ar de forma mais estraté-
gica. A ferramenta propi-
cia avaliar o perfil dos soci-
oeducandos porque englo-
ba itens, como idade, es-
colaridade, raça, município,
bairro e ato infracional.

O BI também disponi-
biliza informações sobre
reincidências, evolução e
vida pregressa dos adoles-

centes em cumprimento
de medida socioeducati-
va. Segundo o gerente
técnico do Iases, Rômulo
Telles, esses dados são
fundamentais para o ór-
gão ter um conhecimen-
to mais aprofundado do
público atendido.

“Essa parceria com o Ia-
ses é mais um exemplo de
que a tecnologia da infor-
mação é crucial para o setor
público ser mais inteligente
na busca de melhores servi-
ços para a população”, des-
tacou o presidente do Pro-
dest, Tasso Lugon.

Na avaliação do diretor-
presidente do Iases, Bru-
no Pereira Nascimento, o
BI é uma ferramenta de
gestão que dará suporte à
tomada de decisões. “A
nova plataforma represen-
ta a nossa preocupação
em criar ferramentas de
inovação que direcionem a
atuação do Instituto de
forma estratégica e efici-
ente”, afirmou.

Atrair, encantar e vender:
Sebrae ES ensina comerciantes
a montar lojas e vitrines

Disposição de cores,
formas de expor peças em
vitrines e o ambiente pro-
posto através da iluminação
e da decoração das lojas
são detalhes que, quando
bem pensados, podem es-
timular significativamente
as vendas. Por conta des-
ta constatação, o Serviço
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Espírito
Santo (Sebrae ES), rece-
be na próxima quarta-feira
(26) uma palestra gratuita
para empreendedores do
varejo sobre Visual Mer-
chandising. As inscrições
estão esgotadas.

O Visual Merchandising
é uma estratégia de vare-

jo que trabalha o ambien-
te do ponto de venda e
cria uma identidade da loja
ou da marca a ser traba-
lhada.  Quem vem falar
sobre o assunto é a Mes-
tra em Comunicação e Prá-
ticas do Consumo pela
ESPM & Visual Merchandi-
ser da Harley-Davidson Bra-
sil, Heloísa Omine. Segun-
do a analista de projetos
do Sebrae, Clébia Pettene,
Heloísa vem capacitar os
participantes do evento a
usarem a criatividade para
movimentar as vendas.

“O comércio varejista
capixaba necessita muito
de trabalhar alguns pon-
tos inseridos no visual. São

cuidados que trazem im-
pacto nas vendas e me-
lhoram o comércio. E o vi-
sual merchandising vai
além, pois envolve a ex-
periência da compra, com-
preendendo o novo com-
portamento do consumi-
dor, que quer ter uma ex-
periência de compra, e
não só comprar. Hoje a
apresentação, o visual de
uma loja, quase vende por
si só. Uma loja bem arru-
mada, com padronização
de cores, influencia a ex-
periência que o cliente terá
à frente da loja ou dentro
dela e, com um bom aten-
dimento, é certeza de su-
cesso”, afirmou.

Sessão especial na
Ales debate violência
contra a pessoa idosa

Muitas pessoas com
mais de 60 anos sofrem
caladas as consequências
de abusos diversos, seja
em seus lares, em asilos ou
mesmo nas ruas. São víti-
mas de violência psicológi-
ca, física, abandono, negli-
gência e tantas outras for-
mas de agressão. Para de-
bater soluções e políticas
públicas para o enfrenta-
mento à violência contra a
pessoa idosa, o deputado
Gandini (Cidadania) promo-
ve nesta sexta-feira (28),
às 13 horas, uma sessão

especial na Assembleia Le-
gislativa do Espírito Santo.

“Queremos debater
com os diversos atores da
sociedade formas de lutar
pela dignidade e pela de-
fesa dos direitos desses ci-
dadãos, que tanto já fize-
ram em sua vida e mere-
cem todo o nosso carinho
e respeito, além de políti-
cas públicas que o prote-
jam e atendam em suas
necessidades”, afirma o
deputado Gandini.

Foram convidados para
o evento representantes

das prefeituras e Conselhos
Municipais dos Direitos do
Idosos da Grande Vitória,
Secretaria Estadual de Di-
reitos Humanos, Conselho
Estadual de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa (CE-
DDIPI), Ministério Público
Estadual, Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Comis-
são de Violência da Ufes,
dentre outras instituições.

Além do debate com as
entidades, a sessão espe-
cial contará com apresen-
tações musicais, de dança
e outras intervenções.


