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EDITORIAL

______

PALAVRA DO

PRESIDENTE

N

ão temos como falar dos últimos anos
sem usar palavras como desafios, adversidades, reinvenção e superação. Meu
primeiro ano à frente da presidência do Sindiex
coincidiu com o primeiro ano da pandemia, trazendo com ela os inúmeros desafios na saúde pública, econômica e social, no Espírito Santo, no
Brasil e no mundo inteiro, e dentro da entidade
não foi diferente.
Nesses últimos dois anos, nos desdobramos
para atender nossos 56 associados da melhor forma, de maneira individualizada e respeitando cada
situação como única. Nos reinventamos e marcamos os dois últimos anos da gestão 2018-2022
pelo relacionamento ainda mais próximo com cada
empresa. Essa é uma marca que queremos deixar
desse biênio e carregar conosco para os próximos quatro anos.
Recentemente, fui eleito para ocupar a presidência do Sindiex no período de 2022 a 2026.
Dessa vez, cumprirei a trajetória completa dos quatro anos de mandato, e me sinto preparado para
os desafios e conquistas que encontrarei enquanto percorrer esse caminho.
Neste relatório que chega até você, apresentamos alguns números da atuação do Sindiex nos
últimos quatro anos e listamos as principais ações
que foram realizadas para trazer ainda mais competitividade, segurança e crescimento para o nosso setor de comércio exterior.
Tenho certeza que ainda há muito a ser feito
e, por isso, me sinto preparado para os próximos
quatro anos dessa gestão. Conto com seu apoio
e participação direta para que possamos, juntos,
alçar novos voos e angariar ainda mais conquistas
para o nosso segmento. Juntos somos mais fortes
e construímos uma trajetória mais leve.
SIDEMAR ACOSTA,
presidente do Sindiex
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Nestes 30 anos de atuação, o Sindiex se tornou referência na defesa dos interesses do
comércio exterior e da economia do Espírito Santo, atingindo também reconhecimento no âmbito nacional. É importante ressaltar
a parceria desenvolvida junto com o governo do Estado e as bancadas estadual e federal, especialmente ao longo dos últimos anos.
Tenho a honra de fazer parte da diretoria do Sindiex, ocupando o cargo de primeiro vice-presidente na gestão atual, mas reforço que não
fazemos nada sozinhos. A gestão participativa e colaborativa, com envolvimento de todas as empresas associadas, foi e é essencial para
chegarmos até aqui, celebrando nossas conquistas e vencendo desafios desses 30 anos de história”.
AGNALDO DE ASSIS MARTINS JÚNIOR,
primeiro vice-presidente do Sindiex

Chegamos ao final de mais um mandato de
diretoria do Sindiex e, certamente, fica para
toda a comunidade capixaba o reflexo de uma
dedicação incansável na busca pelo melhor
para o Espírito Santo. O diálogo com o governo estadual, a luta por soluções junto à bancada federal, a ação mútua com os órgãos
reguladores e a disponibilidade em ouvir seus
associados e empresários na busca por melhorias no comércio internacional faz do Sindiex uma ferramenta importante para a economia capixaba. Durante esse último quadriênio, vitórias importantes foram alcançadas, principalmente na área tributária, com destaque para ampliação do prazo de fruição dos benefícios fiscais, passando a vigorar
até 2032, e o aumento na abrangência do Invest, trazendo mais uma
ferramenta para empresas importadoras do Estado. Nos próximos quatro anos, temos a certeza que mais trabalho nos espera, mas também
confiamos em estarmos caminhando para melhores resultados. Parabéns, Sindiex, pelos 30 anos”.
ERIMAR TRINDADE,
segundo vice-presidente do Sindiex
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DIRETORIA

______

gestão 2018-2022 do Sindiex foi marcada por dois momentos: os primeiros
dois anos, com Marcilio Rodrigues Machado à frente da presidência e Sidemar Acosta

A

como primeiro vice-presidente; e o último biênio,
quando Sidemar Acosta assumiu a presidência e
Agnaldo de Assis Martins Júnior assumiu a primeira vice-presidência.

2018 – 2020

2020 – 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DIRETORIAS:

GESTÃO EM
DOIS MOMENTOS
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E

m quatro anos de uma gestão participativa e marcada pelo estreitamento da comunicação entre a
entidade e as empresas associadas, o
Sindiex alcançou ótimos indicadores,
que reforçam esse novo momento. Foram dezenas de demandas atendidas,
informativos, circulares, Newsletter, reuniões e eventos.
Confira alguns números que marcaram os últimos quatro anos do Sindiex:

+ DE
130

INFORMATIVOS

38

NEWSLETTERS
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39
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REFLEXÃO

______

DOIS MOMENTOS,

DUAS
GESTÕES
M

udanças são importantes na construção
de novos rumos, para definição de novas metas e para o enfrentamento de situações desafiadoras. Pela primeira vez na história do Sindiex, a gestão 2018-2022 passou por
dois momentos, com duas presidências, que
acompanharam coincidentemente mudanças em
todo o mundo.
Temos um planeta antes e depois de 2020,
ano marcado pelo início da pandemia da covid-19
e suas variantes. Não passamos por novos feitos
nem ações, mas por quebras de paradigmas, de
novos comportamentos, de desafios nunca antes
enfrentados por qualquer cidadão, setor econômi-
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co e política social. No segmento de comércio exterior não foi diferente.
Os primeiros anos da gestão do Sindiex, do
empresário Marcilio Machado, serviram para dar
continuidade aos projetos traçados no mandato
anterior, em que ele ficou por quatro anos à frente da entidade. Sem perder o propósito do sindicato, que é de apoiar e assessorar as empresas
do segmento, 2018 e 2019 foram marcados por
ações com foco no aprimoramento e na melhoria
da competitividade dos negócios em torno do comércio internacional.
Reuniões com órgãos anuentes e intervenientes, ações e estudos jurídicos e técnicos, que re-

forçaram as intensas operações de importação e
exportação pelo Espírito Santo; acompanhamento
de novas leis e fundamentos para atualização dos
associados, além de iniciativas de reputação e fortalecimento da marca Sindiex foram recorrentes nos
últimos anos pela diretoria do sindicato.
Os dois últimos anos foram os mais desafiadores. Com a pandemia da covid-19 e um novo presidente, Sidemar Acosta fez com que a entidade
se tornasse ainda mais um espaço colaborativo
para assegurar a saúde dos negócios e dos seus
associados. Olhou-se para as operações, mas também para o bem-estar de cada um. A situação naquele momento exigia ainda mais do propósito

do Sindiex: a união, a transparência e a confiança foram pilares fundamentais na defesa dos interesses de todos.
E, no meio das incertezas da pandemia, tivemos uma das vitórias mais marcantes para o setor:
a aprovação da convalidação dos incentivos fiscais,
um feito muito comemorado no final de 2021 e
que será o grande diferencial para a manutenção
e o desenvolvimento da economia capixaba. Foi
uma vitória da união das entidades do setor e da
classe política capixaba.
Definitivamente escrevemos mais um importante
capítulo na história dos 50 anos do Sistema Fundap
e nos 30 anos de fundação do Sindiex.
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AÇÕES - ÁREA TÉCNICA

______

AÇÕES SINDIEX

ÁREA TÉCNICA

A

TAXA SISCOMEX

CONVALIDAÇÃO
DOS INCENTIVOS

REMOÇÃO DE
CONTÊINERES

o longo de suas três décadas de existência, sempre foi uma marca do Sindiex trabalhar pela defesa dos interesses de seus
associados e do setor de comércio exterior. Na
gestão dos últimos quatro anos não foi diferente.
Através do trabalho de sua diretoria e da assessoria jurídica, a entidade esteve à frente de ações,
mandados judiciais e importantes decisões para
o segmento. Confira alguns destaques dos últimos quatro anos!

Uma das vitórias mais marcantes dos últimos quatro
anos para as empresas que operam pelo Sistema
Fundap foi a aprovação e manutenção da convalidação dos incentivos fiscais, que, no ano passado, ganhou uma Lei Complementar prorrogando
sua validade até 2032. Os incentivos fiscais garantem competitividade, ajudam a preservar empregos
e contribuem diretamente para a manutenção das
atividades das empresas ligadas ao comércio atacadista, setor portuário e aeroportuário – como é
o caso de muitas associadas ao Sindiex.
Tanto a aprovação da convalidação, no final de
2017, como a prorrogação, em 2021, contaram
com intenso trabalho do Sindiex, que se reuniu com representantes da bancada federal, do governo e defendeu a
medida como uma importante
ferramenta de competitividade
para o Espírito Santo.

FRETE CAUÇÃO

A prorrogação do prazo para
utilização do montante caucionado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo
(Bandes) para pagamento do
frete marítimo pelas empresas
fundapeanas também é uma pauta
frequente do Sindiex. Em 2021, a entidade conquistou um feito inédito após muita articulação com
o governo estadual e apoio do deputado estadual
Marcelo Santos: pela primeira vez, o uso da caução foi prorrogado por dois anos e está valendo
até o dia 23 de junho de 2023.
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Mais uma conquista do Sindiex em prol dos associados: a 6ª Vara Federal Cível de Vitória reconheceu a ilegalidade do aumento da taxa Siscomex,
que ocorreu em patamares muito superiores aos
índices oficiais e causou grandes prejuízos às empresas de comércio exterior na época. O julgamento favorável veio após mandado de segurança coletivo expedido pelo Sindiex através de sua
assessoria jurídica.

Em 2021, uma demanda importante do Sindiex
foi a remoção de contêineres desembarcados no
TVV destinados aos portos secos – quando a entidade atuou em conjunto com a Apra e o Transcares para assegurar o direito dos importadores,
e o terminal chegou a ser notificado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

ST COSMÉTICOS

Após a inclusão do Espírito Santo no regime de
Substituição Tributária nas operações com produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal,
o Sindiex e o Sincades protocolaram correspondência ao secretário de Estado da Fazenda, solicitando a denúncia pelo Espírito Santo ao Protocolo ICMS Confaz nº 54/2017 e a realização de
uma audiência com as entidades para exposição
dos argumentos contrários à decisão.

IOF

A obrigatoriedade de incluir o IOF na base de
cálculo no momento do desembaraço da importação gerou dúvidas entre os associados ao Sindiex, que prontamente encaminhou uma consulta à Sefaz/ES sobre o tema. Na ocasião, o órgão
esclareceu o assunto e explicou que o IOF deve
compor a base de cálculo do ICMS – Importação, mesmo na hipótese em que ocorrer o diferimento do ICMS e ainda que as operações sejam na sistemática “conta e ordem de terceiros”;
e, caso o contribuinte do ICMS – Importação somente obtenha a informação sobre o IOF incidente após a emissão da Nota Fiscal de Entrada, o
contribuinte poderá emitir NF-e complementar.
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AÇÕES - ÁREA TÉCNICA

______
ATRASOS NAS L.I’S

Em 2018, um aumento expressivo no tempo de
análise das Licenças de Importação e anuência de
processos junto à Anvisa fez com que a assessoria jurídica do Sindiex precisasse entrar com uma
ação coletiva contra o órgão. Na época, as mercadorias que não estavam sendo liberadas atenderiam o comércio para o Dia das Mães. No mesmo ano, a entidade também realizou reuniões no
Espírito Santo e em Brasília para tratar sobre os
atrasos nos prazos, mudanças de procedimentos,
instabilidade no sistema e aumento do número de
exigências em processos – as demandas foram
alinhadas e atendidas pelo órgão.

MAPA

Atuando como um elo entre as empresas associadas e os órgãos anuentes, o Sindiex reuniu algumas sugestões dos empresários para melhoria de
processos no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA/ES) e enviou para os diretores. Alguns dos pontos levantados pelos associados foram reuniões de performance entre os
importadores e o órgão, contratação de estagiários, relatório das melhorias propostas pelos importadores e timeline dos processos de importação.
Ainda na relação com o MAPA, o Sindiex registrou alguns prejuízos sofridos pelos importadores capixabas após a transferência da coordenação responsável pela inspeção de produtos de
origem animal da regional Espírito Santo para Minas Gerais. Na ocasião, a entidade encaminhou
uma notificação extrajudicial requerendo que fossem adotados no Espírito Santo os mesmos procedimentos de inspeção e reinspeção utilizados
em outros estados.

PORTO DE VITÓRIA

Foto: Divulgação Codesa
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Em constante contato com os portos capixabas,
uma das medidas em destaque do Sindiex junto
ao Porto de Vitória nos últimos anos foi a iniciativa para realocação do navio Stellar Willemstadt
para substituir o Log-In Resiliente, que foi retirado
para manutenção emergencial e causou atrasos
nas operações das empresas de comércio exterior
capixaba. Na época, a entidade se reuniu com a
Log-In e a MSC para resolver o entrave.
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AÇÕES - ÁREA TÉCNICA

______

Também nos últimos anos, o Sindiex fez um
forte trabalho institucional para ampliação dos
horários de manobras do canal e bacia de evolução do Porto de Vitória, permitindo a operação dos navios de carga durante 24 horas.

COLFAC

O Sindiex integra, desde 2018, uma das Comissões Locais de Facilitação de Comércio
(Colfac), que foram criadas para resolver localmente situações e problemas que afetam
procedimentos relativos à exportação, importação, ao trânsito de mercadorias e à facilitação do comércio em portos, aeroportos ou
pontos de fronteira terrestre. As comissões
são compostas por representantes da Receita Federal, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos importadores e exportadores.

REDUÇÃO DE
PENALIDADES
REFERENTES AO ICMS

Após intenso trabalho do Sindiex que, em conjunto com outras entidades do setor, trabalhou
ativamente com o governo do Espírito Santo e
a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei 915/2019,
que altera a Lei 7.000/2001, reduz as penalidades tributárias e corrige o valor das multas referentes ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).

ATUAÇÃO JUNTO AO
GOVERNO FEDERAL

Estreitando o relacionamento com o governo
nas esferas estadual e federal, o Sindiex encaminhou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma série de propostas para desburocratização e simplificação do comércio exterior no Espírito Santo e no país. Um dos pleitos também foi encaminhado pela entidade
ao senador Marcos do Val e ao deputado federal Da Vitória - líder da bancada federal do
Espírito Santo.
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PRAZO DE ANÁLISE
DE VINHOS

Os prazos de análise do Mapa/Vigiagro, que
eram superiores a 30 dias em alguns casos, passaram para até 48 horas. Foram inúmeras reuniões e apoio para a centralização de todas as
análises em um único local, com uma equipe alocada remotamente.

AERONAVES

Realização de reuniões institucionais com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para solicitar
a prorrogação do ato Cotepe/Convênio Confaz,
bem como entendimentos técnicos para utilização
em conjunto com o Fundap.
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AÇÕES - ÁREA ESTRATÉGICA

______

AÇÕES SINDIEX

ÁREA ESTRATÉGICA

N

a área estratégica, os últimos dois anos
da gestão do presidente Sidemar Acosta foram marcados por algumas iniciativas que contribuíram para maior assertividade
das ações, mais proximidade com o associado e
com os órgãos anuentes e intervenientes, e reestruturações buscando o maior aproveitamento da
sede do Sindiex e da equipe multidisciplinar que
compõe a entidade.

BRENO SASSO
- COMITÊ DE
LOGÍSTICA

COMITÊS TÉCNICOS

Assim que assumiu a gestão do Sindiex, em 2020,
uma das primeiras ações do presidente Sidemar
Acosta foi a criação dos comitês técnicos divididos por assunto e com coordenadores responsáveis pelas áreas. Essa ação tem como principal
objetivo trazer mais agilidade e assertividade no
atendimento às principais demandas das empresas associadas junto aos órgãos de relacionamento do Sindiex.
Dessa forma, foram instalados quatro comitês: Logística, Tributária, Anvisa/Mapa e Receita
Federal. Cada comitê tem seu próprio coordenador, que foi escolhido por sua familiaridade com
o tema e tem ajudado na condução institucional e
nos estudos técnicos dos principais assuntos estratégicos para o sindicato.
Breno Sasso é coordenador do Comitê Técnico de Logística; Erimar Trindade coordena o Comitê Técnico Tributário; Luiz Reis está com o Comitê Técnico Mapa/Anvisa; e Renato Fundão Pessoa
coordena o Comitê Técnico Receita Federal. Os
comitês estão abertos para participação e solicitação de todas as empresas associadas ao Sindiex.

ERIMAR
TRINDADE
- COMITÊ
TRIBUTÁRIO

LUIZ REIS COMITÊ
MAPA/
ANVISA

RENATO FUNDÃO COMITÊ RECEITA
FEDERAL

ADEQUAÇÃO LGPD

Com o apoio da assessoria jurídica da entidade,
nos últimos dois anos, a equipe do Sindiex trabalhou para adequar todos os processos das rotinas internas com terceiros dentro da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Dessa forma, o Sindiex atende às novas exigências previstas em lei
e também tem orientado as empresas associadas
sobre o tema.
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AÇÕES - ÁREA ESTRATÉGICA

______
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA
E DAS ATIVIDADES
INTERNAS

RECEPÇÃO

SALA DA
PRESIDÊNCIA

No segundo semestre de 2021, o Sindiex passou
por uma reestruturação física e, após reforma de
alguns meses, a entidade está de cara nova. As
salas, localizadas no Condomínio Century Towers,
na Praia do Canto, estão mais modernas, com espaços otimizados e muito mais eficientes.
Atendendo às recomendações por conta da
pandemia, os ambientes foram sanitizados – incluindo a sala de reunião e o auditório. Os espaços estão, inclusive, sempre disponíveis para
associados que desejam fazer pequenos encontros, eventos ou palestras internas.
Ainda no assunto reestruturação, o Sindiex
também passou por ajustes nas atividades internas, com mapeamento de processos e implementação de modelo de gestão e qualidade.
Agora a equipe está ainda mais capacitada e
focada em atender cada demanda das empresas associadas.

AÇÕES SOCIAIS

As ações sociais também fizeram parte dos
últimos quatro anos da gestão do Sindiex. A
entidade contribuiu com sete importantes projetos, um do Corpo de Bombeiros em 2022;
os jogos beneficentes de 2021; projeto covid-19, com clínica exclusiva para exames e
consultas; o Juntos pela Mama; uma campanha de doações de cestas básicas e kits de
higiene no período mais crítico da pandemia;
apoio com doações na época de chuvas fortes que afetaram o município de Iconha (ES);
e o Baile da Pátria, em 2019.

IMPLANTAÇÃO
DO BI COMEX

SALA DE
REUNIÕES

AUDITÓRIO
DO SINDIEX
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Desenvolvido exclusivamente para o Sindiex pela
Datasource Expert (DEX), empresa que faz parte
do grupo Mindworks, a plataforma BI Dados Comex traz o detalhamento dos dados da balança
comercial capixaba, com visão geral dos valores,
produtos e principais países
de origem e destino das
importações e exportações do Espírito Santo.
Se você ainda não conhece a plataforma BI
Dados Comex, aponte
a câmera do seu celular para o QR Code
ao lado e confira.

ACOMPANHAMENTO
DA NOVA RESOLUÇÃO
INVEST-ES

O Sindiex acompanhou junto ao governo a formatação da nova Resolução do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). A intenção foi deixar o programa
mais atrativo, com transparência, segurança jurídica para investidores e tornar o Espírito Santo cada
vez mais competitivo.

INFORMATIVO
DIÁRIO DE LEGISLAÇÃO

O Sindiex passou a ter o serviço para seus associados de um diário atualizado da legislação de
comércio exterior. As informações são repassadas
por meio de um boletim com o apoio da assessoria jurídica, abordando novas resoluções, normativas, leis, projetos, etc.
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AÇÕES - COMUNICAÇÃO

______

AÇÕES SINDIEX

COMUNICAÇÃO

A

comunicação com o associado e com o
público externo sempre foi uma grande
prioridade do Sindiex, com ações que
foram reforçadas nos últimos dois anos. Através
de convênios, parcerias, eventos e informativos,
a entidade se mantém conectada com as empresas e com a sociedade de forma geral.

LIVES E EVENTOS

Sejam presenciais ou on-line, os eventos também ocuparam um lugar de destaque nessa gestão. Foram mais de 119 reuniões, lives e encontros, que debateram temas diversificados e sempre de interesse do setor de comércio exterior.

CONVÊNIOS

Nos últimos anos, o Sindiex trabalhou para reformular os convênios oferecidos para os associados, a fim de torná-los mais atrativos. Atualmente,
são 33 parcerias em diversas áreas, com destaque
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Legislação, economia, câmbio
e mercado financeiro estiveram entre os assuntos debatidos nos eventos.

NOVO SITE

No ano que marca o aniversário de 30 anos do
Sindiex, a entidade está passando por reformulações e terá grandes novidades ao longo de
2022. Uma delas é o novo site: um portal muito mais moderno, completo, fácil de usar, com
informações importantes do setor e repleto de
funcionalidades para empresas associadas e também para o público geral.

para descontos especiais em cursos de graduação,
pós-graduação e MBA; ensino particular de inglês,
corretoras, bancos, clínicas médicas e especializadas em vacinas. Conheça os parceiros do Sindiex:
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MÍDIAS SOCIAIS

LINKEDIN

Para abrir novos canais de comunicação e manter
o associado informado sobre as novidades, benefícios e compromissos do Sindiex, a entidade investiu na gestão das suas redes sociais, especialmente de 2020 para cá. Através de uma empresa
especializada, os perfis no Instagram, Facebook
e LinkedIn estão sempre atualizados com informações relevantes para o comércio exterior do Espírito Santo e do Brasil.

Com 389 novos seguidores, totalizando 2.346, com alcance de 23.642
contas em 165 postagens.

WHATSAPP

Outro canal de comunicação direto com
o associado é o WhatsApp. Além de
enviar conteúdos exclusivos pela lista
de transmissão, o Sindiex também conta com um grupo para informativos importantes no aplicativo de mensagens.

DADOS REDES SOCIAIS

FACEBOOK

293 novas curtidas, com engajamento de 17.468
e alcance de 796.498.

INSTAGRAM

São 966 seguidores, com alcance total de 647.939
usuários. No ano de 2021, foram mais de 3 mil
curtidas em postagens, que alcançam mais de 30
mil perfis de forma orgânica.

ALCANCE DE

796.498

ALCANCE DE

23.642

NEWSLETTER E
INFORMATIVOS

A comunicação via e-mail, seja por
meio das Newsletters mensais ou pelos
informativos, sempre foi uma prioridade para o Sindiex. Nos últimos quatro
anos não foi diferente. Os associados
receberam, em suas caixas de entrada, 129 informativos, 163 circulares,
46 informativos de legislação e 38
Sindiex News.

EM 2021

+ DE
3.000

CURTIDAS EM POSTAGENS
24
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AÇÕES - EVENTOS E HOMENAGENS

______

AÇÕES SINDIEX

EVENTOS E
HOMENAGENS
O VICE-PRESIDENTE HAMILTON
MOURÃO PARTICIPOU DOS
27 ANOS DO SINDIEX

A
SIDEMAR ACOSTA, HAMILTON
MOURÃO E RENATO CASAGRANDE

SIDEMAR ACOSTA EM
DISCURSO SOBRE OS
50 ANOS DO FUNDAP

comunicação com o associado e com o
público externo sempre foi uma grande
prioridade do Sindiex, com ações que
foram reforçadas nos últimos dois anos. Através
de convênios, parcerias, eventos e informativos,
a entidade se mantém conectada com as empresas e com a sociedade de forma geral.
Celebrar os bons momentos e as conquistas
do nosso segmento, e homenagear personalidades que contribuem para o crescimento do comércio exterior também fazem parte da gestão do Sindiex. Nos últimos quatro anos, tivemos a oportunidade de comemorar nossos aniversários, receber em Vitória nomes da política nacional e homenagear personalidades importantes para o setor.

MARCILIO
MACHADO
E HAMILTON
MOURÃO

EVENTO EMPRESARIAL

Com a presença de mais de 400 convidados, entre empresários, executivos, autoridades, políticos e
profissionais do setor de comércio exterior do Brasil, o Sindiex comemorou seus 27 anos em 2019.
Na ocasião, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, prestigiou o evento. A solenidade
que se consolidou como o maior evento político
empresarial do Estado, serviu para a reflexão da
necessidade de retomada da economia brasileira,
impulsionada, principalmente, pelos negócios em
torno do comércio internacional.
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O VICE-PRESIDENTE FOI RECEBIDO
POR EMPRESÁRIOS E POLÍTICOS
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AÇÕES - EVENTOS E HOMENAGENS

______
QUEM JÁ FOI HOMENAGEADO:
Ronald Spósito
Amâncio Picoli
Arthur Carlos Gerhardt Santos
Christiano Dias Lopes Filho
Evandro Coser
José Amaro de Araujo
José Vicente Dias
Graciano Espíndula
Marcos de Menezes Tovar
Otacilio Jose Coser
João Luiz Fregonazzi
Antônio José Louçã Pargana
Paulo Hartung
João Coser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renato Casagrande
José Teófilo Oliveira
Luiz Carlos Menegatti
Guilherme Dias
Bruno Negris
Ricardo Ferraço
Severiano Alvarenga Imperial
Carlos Magno Rocha de Barros
Marcia Murad
Empresa Wine Comex
Flávio José Passos Coelho
Eduardo Mangabeira
Tarcísio Gomes de Freitas
Josias Da Vitória
Rose de Freitas

HOMENAGEADOS NOS
50 ANOS DO FUNDAP

EDUARDO MANGABEIRA
RECEBEU O PRÊMIO
PERSONALIDADE COMÉRCIO
EXTERIOR EM 2019

O EX-MINISTRO TARCÍSIO GOMES
DE FREITAS RECEBEU O PRÊMIO
PERSONALIDADE COMÉRCIO EXTERIOR

PERSONALIDADE
COMÉRCIO EXTERIOR

Já tradicional nos 30 anos de história do Sindiex,
o prêmio Personalidade Comércio Exterior é nossa forma de reconhecer todos os esforços de empresários, políticos e personalidades em prol do
nosso segmento. Nos últimos anos, os homenageados foram o empresário e presidente da Cotia
Trading, Eduardo Mangabeira; e o ex-ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Em 2022, para compensar os anos de pandemia e sem comemorações presenciais pelo
aniversário da entidade, o Sindiex e sua diretoria escolheram dois grandes homenageados.
O prêmio Personalidade Comércio Exterior 2022
foi entregue para a senadora Rose de Freitas e
para o deputado federal Da Vitória – ambos essenciais no apoio e na defesa das pautas de comércio exterior.
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50 ANOS DO FUNDAP

Mais de 150 pessoas, entre autoridades, empresários, representantes das principais entidades do
Espírito Santo e grandes nomes da história econômica e política do Estado estiveram presentes
no evento comemorativo aos 50 anos do Fundo
para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias
(Fundap), realizado em novembro de 2021, no Palácio Anchieta.
Na ocasião, o Sindiex e o governo do Espírito Santo aproveitaram para fazer algumas homenagens às personalidades essenciais para a criação e manutenção do Fundap. Foram homenageados Amâncio Picoli, Arthur Carlos Gerhardt Santos, Otacílio José Coser (homenagem póstuma),

HOMENAGEADOS NOS
50 ANOS DO FUNDAP

Graciano Espíndula Filho (homenagem póstuma)
e Luiz Roberto Côgo, além de representantes das
empresas fundapianas em operação e importantes
para o desenvolvimento do incentivo: Comexport,
Cisa Trading, Sertrading, Timbro e Cotia.
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OS HOMENAGEADOS PELOS
50 ANOS DO FUNDAP:
Sinto-me muito honrado por ser um dos responsáveis pela
regulamentação do Fundap, incentivo que sobreviveu a todas as investidas dos estados que se diziam prejudicados.
É ótimo ver que todos os governadores seguintes colaboraram com a manutenção e constante desenvolvimento do incentivo”.
ARTHUR CARLOS GERHARDT SANTOS, ex-governador
do Espírito Santo, responsável pela regulamentação
do Fundap em 1971 e ex-presidente do Sindiex
Fiquei muito honrado com a homenagem feita a mim na comemoração dos 50 anos do Fundap. Os discursos passaram
por pontos como cultura e economia, abordando o passado,
presente e futuro do Fundap, que é e sempre foi o grande
incentivador financeiro das empresas ao abrigo do Sindiex”.
AMÂNCIO PICOLI, primeiro presidente e fundador
do Sindiex, e operador histórico do Fundap
O Fundap foi impulsionador para o grupo empresarial que
queria investir no Espírito Santo e isso destacou o Estado no
cenário nacional. Meu avô, Otácilio José Coser, tinha muito
orgulho em ter auxiliado na fundação do Fundap, sabendo
que esse incentivo era um benefício de todos”.
LEONARDO FORZZA, que recebeu a homenagem póstuma por
OTACILIO JOSÉ COSER - sócio-fundador da Blomaco S/A, a primeira
empresa a operar no sistema Fundap, e sócio-fundador da Coimex

A ponte que liga Vitória a Vila Velha também foi construída
com o incentivo do Fundap. É uma importância histórica que
podemos notar ao observar o desenvolvimento do Estado”.
LUIZ FERNANDO BRAGA, que recebeu a homenagem
em nome de Alan Goldlust, diretor-presidente da
Comexport Trading Comércio Exterior Ltda
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O Fundap, criado há 50 anos, tomou uma outra dimensão
depois da fundação do Sindiex, que durante todos esses
anos teve lutas constantes para melhoria do ambiente de comércio exterior e seus procedimentos. O Sindiex é um marco na organização das empresas de importação e exportação, uma entidade que nós precisamos preservar e incentivar, para que continue prestando esse excelente serviço”.
EDUARDO MANGABEIRA, diretor-presidente da Cotia

Fico muito feliz em, depois de tanto tempo, receber o reconhecimento pelo papel do meu pai, Graciano Espíndula Filho, efetivamente o criador do Fundap. A ideia da lei e da solução surgiu da cabeça dele, e tenho muito orgulho disso”.
MÁRCIO PRETTI ESPÍNDULA, que recebeu a homenagem póstuma
por GRACIANO ESPÍNDULA FILHO - sócio-fundador da Blomaco
S/A, uma das primeiras empresas a operar no sistema Fundap

Acompanho o Fundap desde os primórdios, ainda na época do início das importações de trigo e leite em pó no Estado. Pude ver o crescimento e a capacidade de empreendedorismo do Espírito Santo. Essencial mencionar a importância do Sindiex, que é capaz de coordenar com lisura os interesses do
Estado e trabalhar harmonicamente as necessidades de concorrentes em
mercados tão competitivos. Receber essa homenagem consolida mais de
35 anos de trabalho em comércio exterior e 12 anos de Timbro”.
JORGE JOSÉ RIBEIRO GUINLE, diretor-presidente da Timbro

O Fundap contribui com o desenvolvimento econômico-social, sendo essencial para a criação, manutenção e incentivo
de toda uma logística portuária e cadeia ligada ao comércio
exterior, como hotéis e restaurantes”.
CLAUDIO DOS SANTOS, que recebeu a homenagem em nome de Antônio José Louçã Pargana, diretor-presidente da Cisa Trading S/A

O Fundap é de suma importância para o desenvolvimento do Espírito Santo, principalmente por ser um incentivador direto para avanço do comércio exterior. Como resultado, hotéis, indústrias e terminais foram criados e o Estado
segue crescendo”.

O Fundap foi um instrumento de incentivo de toda essa área
de comércio exterior do Espírito Santo e nós, como empresa
trader, somos beneficiados pelo instrumento. De uma certa
forma, nossa empresa está na outra via, contribuindo e trazendo novos negócios para o Estado”.

LUIZ ROBERTO COGO, diretor da Indústria e Comércio Quimetal

ALFREDO DE GOEYE, diretor-presidente da Sertrading BR Ltda
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SINDIEX 30 ANOS

______
EVENTOS EMPRESARIAIS
MARCARAM A HISTÓRIA
DO SINDIEX

30 ANOS

DE UMA
HISTÓRIA
QUE NAVEGA
NO TEMPO

H

á mais de três décadas, o Sindiex atua na
defesa dos interesses do comércio exterior
do Espírito Santo. É a força das principais
empresas importadoras e exportadoras, e também
da economia capixaba. Um setor que cresce e se
desenvolve junto com o Espírito Santo.
A entidade foi criada em maio de 1992 por um
grupo de 40 empresários atuantes no setor de comércio exterior, num estado com forte vocação e
posição geográfica privilegiada no Brasil. Desde
então, cabe ao Sindiex defender o interesse de
seus associados em todas as esferas do poder público e privado, objetivando o fortalecimento dos
negócios e, consequentemente, das empresas envolvidas com a atividade.
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Fotos: Divulgação Codesa

O BOOM DE IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULOS NA DÉCADA DE 1990

EVENTO EM
COMEMORAÇÃO
AOS 25 ANOS
DO SINDIEX
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SINDIEX 30 ANOS

______

A PALAVRA DE QUEM FAZ
PARTE DESSA HISTÓRIA
Há 30 anos os importadores e exportadores eram representados por uma associação. Eu e alguns amigos tivemos a ideia de criar um sindicato para nos representar.
No início foi muito difícil, mas hoje temos orgulho de nossa entidade, que tão bem representa a nossa classe. Parabéns a todos os representados pela passagem dos 30 anos do nosso Sindiex”.
AMÂNCIO PICOLI, primeiro presidente e fundador do Sindiex

EVENTOS EMPRESARIAIS
MARCAM A HISTÓRIA
DO SINDIEX

Foram três décadas de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, tais como a criação e manutenção dos incentivos fiscais Fundap e Invest-ES,
tão essenciais para manter a competitividade do comércio exterior. A entidade também conseguiu avançar em diversos pleitos e ações, simplificando processos, trazendo mais agilidade às operações; na
responsabilidade fiscal, na transparência e na atração
de novos empreendimentos para o Espírito Santo.

Cada passo, cada decisão, cada vitória do Sindiex e do setor se deve à união dos diretores e da
participação efetiva dos associados. Temos muitos
desafios pela frente, mas temos força e união das
entidades. E, desta forma, o Espírito Santo continuará sendo um berço de excelentes novas ideias
e oportunidades para o Brasil.
Um futuro promissor nos espera nas próximas
décadas. E, juntos, estamos preparados.

NOSSA MARCA AO LONGO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS

2022

1995
1992
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2011

O Sindiex está completando 30 anos. São 30 anos de serviços que as empresas ligadas à entidade prestaram ao
Brasil e ao comércio exterior. O Brasil, além de necessitar
eficiência na produção, precisa ter uma eficiência grande na logística, e os empresários envolvidos com o Sindiex são grandes contribuintes para a logística do Brasil. Parabéns ao
Sindiex, e podem me entrevistar nos próximos 50 anos”.
ARTHUR CARLOS GERHARDT SANTOS,
ex-governador do Espírito Santo e ex-presidente do Sindiex

Gostaria de parabenizar o Sindiex pelos seus 30 anos de
existência. Foram muitas batalhas para reduzir a burocracia, eu tive a oportunidade de participar de várias reuniões
com órgãos anuentes e intervenientes do comércio exterior. O Sindiex está de parabéns porque colocou o Espírito Santo no mapa do comércio exterior do Brasil, e, através de sua
diretoria e seus associados, tem conseguido muito sucesso em atingir seus objetivos e vislumbrar que, daqui para frente, embora existam
muitos desafios a serem vencidos, nós vamos continuar batalhando
para que o empreendedorismo possa ser cada vez mais forte no setor de comércio exterior”.
MARCILIO RODRIGUES MACHADO, ex-presidente do Sindiex
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DEPOIMENTOS

______

O Sindiex vem representando, com grande expressão, a categoria de comércio e serviços
de importação no Espírito Santo. Sua atuação
tem sido fundamental para o desenvolvimento
das empresas do setor tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Trabalhando em
todas as esferas do poder público e privado,
em defesa dos interesses e direitos das empresas associadas como a Cisa Trading, o Sindiex tem sido um parceiro
de grande valor. Ao longo desses 30 anos, inúmeras foram as iniciativas que ajudaram a impulsionar e fortalecer o setor, e que contribuíram
para posicioná-lo como uma das principais atividades econômicas do
Espírito Santo. Essas conquistas não teriam sido possíveis sem um trabalho baseado em princípios e valores sólidos como ética, transparência, cooperação e competência. Sem dúvida, o Sindiex construiu um
importante legado ao longo dessas três décadas e sua atuação é cada
vez mais relevante em um setor de muitos desafios, não só locais, mas
globais. Por isso, queremos cumprimentar todas as lideranças e profissionais que ajudaram a construir essa relevante trajetória do Sindiex”.

O Sindiex é peça fundamental do comércio
exterior brasileiro. Através da sua atuação junto aos principais órgãos de controle, a entidade procura melhorar as condições de negócio para importadores e exportadores, dando
transparência às diversas leis e regulamentos
de controle, além de batalhar pela enorme necessidade de melhoria da capacidade logística brasileira. Além de grande aliado dos exportadores e importadores capixabas, o Sindiex se tornou referência nacional ao tratar de todos os assuntos relevantes ao comércio exterior do Brasil, através de
sua equipe técnica e das diversas áreas de apoio”.
LUIZ FERNANDO BRAGA,
diretor da Comexport Trading e do Sindiex

ANTONIO JOSÉ LOUÇÃ PARGANA,
presidente da Cisa Trading S.A.

É uma honra estar falando sobre o aniversário
de 30 anos do Sindiex. Ao longo de todos estes anos, a entidade contribuiu com o comércio
exterior capixaba e brasileiro de forma exemplar, com muita dedicação, eficiência e transparência. Vale destacar o quanto nosso setor
foi muito bem representado pelo Sindiex junto
aos órgãos oficiais ao longo do tempo, dando suporte técnico, jurídico e logístico. Desejo vida longa ao Sindiex”.
LUCIANO SAPATA,
vice-presidente da Sertrading e diretor do Sindiex
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Chegando aos 30 anos de existência, o Sindiex apresenta uma história de sucesso que
contempla a sua contribuição relevante e valiosa para o segmento de comércio exterior
do Espírito Santo, o ambiente de negócios e
o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Entidades que sobrevivem e prosperam são as que persistem ao longo dos
anos. Parabéns ao Sindiex e aos seus afiliados pelas conquistas entre
tantos desafios. Que possamos sempre celebrar com alegria as suas
vitórias e realizações”.
MARCIA MURAD,
assessora empresarial e ex gestora executiva do Sindiex
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______

O Sindiex, ao longo desses 30 anos, atuou
de forma responsável na defesa do comércio
exterior capixaba e dos seus associados. Na
diretoria do Sindiex, enfrentamos muitos desafios, mas em todos eles priorizamos alternativas para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade dos nossos associados. Desenvolvemos parcerias com entidades do setor e, dessa união, colhemos muitos frutos, dentre eles a
prorrogação dos incentivos fiscais. Parabéns ao Sindiex e a todos que
fizeram e fazem parte dessa história”.
RENATO FUNDÃO,
diretor da Supplier Trading

Ao longo dos anos, o Sindiex tem conseguido representar adequadamente os interesses
das empresas capixabas e reagir diante dos
desafios encontrados. Através de sua diretoria
representativa e participativa, a entidade consegue cumprir seu papel no segmento e representar seus associados, junto aos órgãos
competentes e demais agentes do setor. A entidade também se destaca por sua contribuição para a economia capixaba e para o comércio exterior brasileiro. Parabéns pelos 30 anos e
a todos que fazem ou já fizeram parte dessa história”.
BRENO SASSO ALIGHIERI,
diretor da BS4
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