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PALAVRA DO PRESIDENTE
Ninguém nunca imaginou que viveríamos um ano de adversidades na saúde pública e social, que
repercutiria em todos os setores econômicos. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e os inúmeros desafios impostos, nos mais diversos campos, da saúde a tecnologia, da política, economia e social.
No Sindiex, neste primeiro ano que fiquei à frente da presidência, não foi
diferente. Olhamos para os nossos associados e traçamos projetos importantes para apoiá-los neste período turbulento – que ainda não passou.
Neste relatório que chega até você, apresentamos alguns números de atuação do Sindiex no último ano e listamos as ações que
foram realizadas para trazer mais segurança e competitividade
ao setor de comércio exterior. Ainda há muito a ser feito e, com
certeza, com a participação de todos será mais leve atravessarmos essa tempestade.
Sidemar Acosta, presidente do Sindiex
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INDICADORES E O QUE É O SINDIEX
INDICADORES

28

Reuniões de
Diretoria e dos
Comitês Temáticos

7

Lives /eventos
com engajamento
médio de 1615
usuários

60

Associados que
representam
cerca de 75% do
comércio exterior

54

Reuniões
institucionais e
técnicas e com
associados

512

Solicitações
jurídicas,
tributárias e
empresariais

512

Exames de
Covid-19
(até maio de 2021)

39

46

Reuniões
internas e de
assessorias

102

Informativos

5

Ações
judiciais e
mandados
de segurança
ativos

Convênios

O SINDIEX
O Sindiex foi criado em maio de 1992 por um grupo de 40 empresários atuantes no setor de
comércio exterior, no Espírito Santo, estado com forte vocação e posição geográfica privilegiada no Brasil. Ao longo dos anos, o sindicato cresceu, ganhou força empresarial e se tornou
referência nacional na defesa dos interesses do segmento.
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. Além de todo suporte técnico e jurídico, a entidade oferece treinamentos e cursos para a qualificação profissional. Toda gestão é baseada num Modelo de Gestão de Excelência e em ferramentas como Planejamento Estratégico e Gestão Orçamentária.
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AÇÕES EM PROL DO SETOR EM 2020
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.

REMOÇÕES DE CONTÊINERES.
O Sindiex atuou em conjunto com a Apra e o Transcares para assegurar o direito dos importadores de realizarem as remoções (DTC)
dos contêineres desembarcados no TVV destinados aos portos
secos. O terminal chegou a ser notificado pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq) obrigando a imediata liberação
assim que efetuados os pagamentos das tarifas correspondentes.

CRIAÇÃO DE COMITÊS TÉCNICOS.
A gestão 2020/2022 do Sindiex criou os comitês técnicos para trazer mais agilidade e assertividade no atendimento das principais
demandas dos associados. São eles: logística, tributário, Mapa/
Anvisa e Receita Federal.

ASSESSORIA JURÍDICA - GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA
ASSOCIADOS.
Documento completo e atualizado com todas as orientações jurídicas para auxílio às empresas durante este período de incertezas
ocasionados pela pandemia.

PARCERIA COM BTG PACTUAL PARA OPERAÇÕES DE CÂMBIO.
Diferenciais aos associados para operações na mesa de câmbio,
com apoio de profissional dedicado e isenção de tarifa de contrato.
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MANOBRAS NOTURNAS (ILUMINAÇÃO) NO PORTO DE VITÓRIA.
Trabalho institucional para ampliar os horários de manobras do
canal e bacia de evolução, permitindo a operação dos navios de
carga durante 24 horas.

PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PLANO
ESTRATÉGICO MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO.
Melhoria no ambiente econômico dos dois estados e, principalmente, para gerar maior competitividade a empresas mineiras
e capixabas.

REDUÇÃO DA MULTA SOBRE PENALIDADES
REFERENTES AO ICMS.
Aprovação do Projeto de Lei 915/2019, que alterou a Lei
7.000/2001, para reduzir as penalidades tributárias e corrigir o
valor das multas referentes ao ICMS.

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.
Desde o mês de maio, 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.

PAINEL DE AÇÕES NO COMBATE À COVID-19.
Detalhes das ações institucionais executadas pela entidade, as
orientações jurídicas, tributárias e trabalhistas fornecidas pelas
assessorias e administrativas.

6

www.sindiex.org.br

RELATÓRIO DE GESTÃO | SINDIEX

PROJETOS SOCIAIS
CLÍNICA EXCLUSIVA PARA EXAMES DE COVID-19
O Sindiex, em parceria com o Sincades, disponibilizou um serviço médico exclusivo para o atendimento das empresas associadas e seus colaboradores. Foram mais de 510 atendimentos durante um ano para exames de PCR-Antígeno e IGG/IGM, com custo mais acessível.
O Sindiex disponibilizou, ainda, uma cartilha exclusiva com o protocolo
de ações para evitar a propagação da Covid-19 nas empresas associadas, elaborada pelo médico Gustavo Ribeiro.

#JUNTOSPELAMAMA
O Sindiex, ao lado das associadas WM Comercial Atacadista, BR Brand
S/A e Importbras, integrou o movimento #JuntosPelaMama. A iniciativa visa arrecadar doações que são destinadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória e seus pacientes oncológicos.
A campanha arrecada fundos para a construção de uma nova ala cirúrgica; para o uso da touca inglesa gelada, e uso da técnica de clipagem
metálica para diagnóstico precoce.

CAMPANHA DE DOAÇÕES
Disposto a ajudar as famílias capixabas que têm enfrentado desafios
como desemprego, fome, alta nos preços dos alimentos e doenças
emocionais por conta da pandemia da Covid-19, o Sindiex reuniu as empresas associadas em prol de uma campanha de solidariedade para doação de cestas básicas e kits de higiene. O projeto, que ainda está em
andamento, deve ser encerrado em meados de 2021.
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FACEBOOK

LINKEDIN

264 novas curtidas, com engajamento
de 13.140 e alcance de 738.044. Foram
777 histórias criadas.

Com 271 novos seguidores, totalizando
1.840 em um ano, com alcance de
16.204 contas em 154 postagens.

INSTAGRAM
São 655 seguidores, com alcance de 517.216 usuários. Foram mais de 2,3 mil curtidas em
postagens com impressões que alcançam mais de 20 mil perfis de forma orgânica.

CONVÊNIOS
O Sindiex conta atualmente com 39 convênios em diversas áreas.
Uma das principais ações do Sindiex neste ano foi de reformular os convênios feitos com a entidade a fim de torna-los mais atrativos. Dentre eles, citamos o desconto especial da MMurad
FGV, do Senac, de ensino particular de inglês, da RM Engenharia, entre outros.
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PROJETOS FUTUROS
Com uma visão de médio e longo prazo, a diretoria do Sindiex prevê o desenvolvimento de
novos projetos, visando o dinamismo do sindicato e das associadas. Implementação de ações
para manter informações atualizadas do segmento, incrementar a base de filiadas e também
para atender e defender de maneira transparente as demandas do setor no país.
Novo portal do Sindiex, com área restrita e informações em tempo real para os associados.
Reformulação da cartilha do Sindiex de incentivos do comércio exterior.
Abertura de novos convênios e benefícios.
Adequação das rotinas internas do Sindiex com terceiros dentro da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim como orientar os associados.
Reestruturação física do Sindiex, com adequação das instalações.
Reestruturação das atividades internas, com mapeamento de processos e implementação de modelo de gestão e qualidade.
Implantação de plataforma de Business Intelligence (BI) para apresentação dos dados
do comércio exterior.
Desenvolvimento de ações para atração de novas empresas.
Eventos presenciais e virtuais para 2021.

www.sindiex.org.br

9

“Se não

buscarmos o impossível,
acabamos por não

realizar o possível”
Leonardo Boff

@sindiex.es
@Sindiex
Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo
27 3315-1831 / 27 99261-5491 / 27 981114656
27 98111-4851 / 27 98111-4538
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