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Despachantes recebem homenagem na 
Assembleia Legistativa/ES

O Dia do Despachante Aduaneiro, que 
é comemorado em 25 de abril será 
tema de Sessão especial no Plenário 
da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo no dia 02 de maio. A sessão é 
uma proposição da deputada Luzia 
Toledo (PMDB). Durante a sessão 
ocorrerá debate sobre a importância 
do despachante aduaneiro para o Co-
mércio Exterior. Foram convidados di-
retores da federação nacional e presi-
dentes dos demais sindicatos.

 
O SINDAEES com os seus 22 anos é 
ainda jovem, mas com a secular ex-
periência do Despacho Aduaneiro, 
a categoria continua se preparando 
para as batalhas que se apresentam, 
como as últimas mudanças ocorridas 
no cenário econômico do mundo e 
do Brasil.
 
“Ano passado, durante as homena-
gens prestadas aos despachantes 
pela Assembleia Legislativa capixaba, 

nós dizíamos que os despachantes 
estariam a ‘ver navios’. E, na verdade, 
estamos hoje a não ver navios. Con-
tudo, por sermos atuantes e operan-
tes continuaremostrabalhando pelo 
desenvolvimento do Estado e do país. 
Temos nos esforçado para ajudar o 
Governo do Estado e os empresários 
a acharem uma melhor rota para na-
vegarmos em águas mais calmas”, 
ressalta o presidente do Sindaees, 
Luiz Kleber da silva Brandão.

Assembleia Geral Ordinária Competência estabelecida Estado presente. E parado!
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Dia do Despachante Aduaneiro

Assembleia Geral Ordinária

Comemora-se no dia 25 deste, o dia 
do “DESPACHANTE ADUANEIRO” 
uma categoria que há décadas luta 
pelo engrandecimento do nosso país.
O que poucos sabem em relação a 
esta categoria é que 97% das Im-
portações/Exportações do país pas-
sam pelas mãos do “DESPACHANTE 
ADUANEIRO”, uma classe que se 
orgulha do que faz, com bastante 
qualidade, dedicação, habilidade, 
agilidade e acima de tudo com to-
tal transparência, carro chefe para o 

A Assembleias Geral Ordinária - AGO 
foi realizado no auditório Nelson Ra-
mos na sede do Sindaees conforme 
edital publicado no Diário Oficial do 
Estado – DIO e no Jornal A Tribuna no 
dia 21 de março. A assembleia foi re-
alizada de acordo com determinação 
estatutária que prevê que a AGO seja 
realizada até o dia 30 de março de 
cada ano. O Edital de convocação foi 
fixado nas salas de apoio, bem como 
enviado a cada filiado via e-mail, por 
três vezes. A AGO foi realizada no dia 
27 de março.
 
Durante o evento foram apresenta-
das e aprovadas as contas do ano 
anterior, bem como aprovado o ba-
lanço patrimonial. Na ocasião tam-
bém foi apresentado o Relatório de 

desenvolvimento perfeito dos pro-
cessos iniciados e concluídos.

Atualmente a nossa classe conta, 
através da nossa Federação Nacio-
nal dos Despachantes Aduaneiros – 
FEADUANEIROS, com sede em Bra-
sília e filial em São Paulo, com uma 
estreita relação com a Receita Fe-
deral do Brasil – RFB, no sentido de 
buscar o entendimento para uma 
melhor interação no cumprimen-
to das normas editadas por aquele 
órgão, buscando sempre um entro-
samento perfeito para contribuir 
para o desenvolvimento do país.

Não podemos esquecer dos órgãos 
anuentes, como a ANVISA, VIGIA-
GRO  e contatos com diversos ato-
res que compõem a cadeia do co-
mércio exterior no nosso dia a dia, 
como os AGENTES MARÍTIMOS, 
TRANSPORTADORES, ARMAZENS, 
SEFA dentre outros.

Lembramos que quando da im-
portação/aquisição de máquinas, 
equipamentos, grandes projetos e 
matérias primas etc, e na exporta-
ção de soja, milho, placas de aço, 
celulose, café, granito dentre ou-
tros a nacionalização/tramitação 
é feita pelo DESPACHANTE ADU-
ANEIRO, que busca com rapidez e 
agilidade num menor tempo possí-
vel, atender aos seus clientes que 
geram empregos para todos nós 
brasileiros. Sendo assim, o “DES-
PACHANTE ADUANEIRO” merece 
ser celebrado, lembrando que o 
dia oficial é 25 de Abril, entretanto, 
nós trabalhamos todos os dias com 
afinco e muita dedicação.
 

PARABÉNS AOS  DESPACHANTES  
ADUANEIROS  DO BRASIL.

Luis Kleber S. Brandão
Presidente do SINDAEES

Gestão, com todos os fatos e atos 
praticados pela Diretoria no decor-
rer do ano de 2012 como reuniões, 
participações em seminários, reuni-
ões com órgãos anuentes, e outros.
 
Fato lamentável foi que, mais uma 
vez, a ausência dos filiado (confor-
me foto), deixou o auditório vazio 

devido à pequena participação dos 
filiados ao sindicato. No que diz 
respeito aos direitos da categoria e 
nossa luta por manter nossa impor-
tância nos processos relacionados 
ao comércio exterior, torna-se fun-
damental a participação dos despa-
chantes. A contribuição de cada um 
é a base para alcançarmos os objeti-
vos almejados.
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Mac Logistic: competência estabelecida

Anita Luíza da Silva, diretora geral da Mac Logistic no Espírito Santo, está na empresa desde seu surgimento 
no Espírito Santo. A empresa, que é uma das maiores do setor de Logística no Estado iniciou sua atuação 

em terras capixabas em 1995 sob a denominação de Exactus Logística. A mudança para Mac Logistic se deu 
em 2003 e desde o início das operações, o corpo profissional da empresa percebeu o grande potencial do 

Estado para o setor. Hoje a Mac Logistic é uma das principais operadoras no ramo.

1) Qual o diferencial de atuação 
apresentado pela empresa? 
A Mac Logistic atua com profissio-
nais altamente capacitados e ex-
perts em logística integrada, com o 
objetivo de oferecer soluções para 
todas as etapas da cadeia logística.  
A Mac Logistic destaca-se pelo alto 
nível de conhecimento em diversas  
cadeias de serviços como Despacho 
Aduaneiro, frete internacional aé-
reo e marítimo, NVOCC para cargas 
LCL, operações portuárias, cargas 
de projeto, consultorias e outras. 
Somente no escritório de Vitória, 
contamos com a atuação de 20 pro-
fissionais devidamente habilitados, 
capacitados e motivados.

2) O que dizer do potencial em 
Comércio Exterior do Espírito 
Santo?
O Espírito Santo é um dos estados 
brasileiros mais voltados ao comér-
cio exterior e com grande potencial 
de desenvolvimento econômico, 
com localização geográfica privile-
giada, solo rico e fértil para produ-
ção e exportação de café e frutas, 
além de possuir reservas mine-
rais riquíssimas, setor de rochas 
ornamentais crescendo constan-
temente e está entre os maiores 
produtores de petróleo do Brasil. 
Conta com um dos maiores portos 
de minério do mundo e possui um 
complexo portuário de 7 portos, 
operando através deles uma média 

de 25% de todos os produtos que 
entram e saem do país.

3) Com um potencial riquíssimo, 
o que falta para o Estado?
Falta investimento continuado, prin-
cipalmente em infraestrutura. Isso 
causa constantes evasões de empre-
sas do nosso Estado e retrações em 
nosso mercado. A política interna 
do nosso país e a reduzida bancada 
de nossos representantes também 
desfavorece, e muito, as nossas cau-
sas acarretando perdas sobre perdas 
continuamente. As confirmações es-
tão em toda a mídia. 
 
4) Sendo uma empresa interna-
cional, qual a expectativa da Mac 
Logistic para o setor no mundo e, 
em especial no Brasil?
Desde 2010 fortalecemos ainda 
mais nossas ações com ampla rede 
de agentes presentes em mais de 
150 cidades ao redor do mundo. 
As diversas crises desde o ano de 
2008, causaram retração no mer-
cado global. No Estado, esta retra-
ção se agravou principalmente a 
partir de 2012, quando se come-
çou a alardear os novos rumos do 
Fundap. Também houve evasão de 
armadores e clientes para outros 
portos. Sem rota frequente de na-
vios e concorrência entre armado-
res, o custo de transporte interna-

cional fica muito alto afugentando 
os potenciais importadores e ex-
portadores para outros estados.
 
5) O que dizer das exportações?
As exportações têm caído no Bra-
sil, apontando como principal fa-
tor a política cambial adotada pelo 
Governo. No Espírito Santo não é 
diferente. A atuação de qualquer 
empresa nos diversos segmentos 
do comércio exterior independe da 
vontade e esforço individual de cada 
uma. Depende de ações conjuntas, 
globais e efetivas de todos os seto-
res envolvidos com forte interação 
entre Governo e setores privados. A 
mudança de cenário depende forte-
mente da adoção de políticas e ação 
governamentais, locais e nacionais, 
com menos burocracias e resulta-
dos mais concretos.
 
6) A empresa pensa em ampliar a 
atuação no mercado capixaba?  
A empresa sempre pensa em cres-
cer e ampliar o seu potencial de 
atuação no mercado capixaba, 
gerando mais serviços e empre-
gos. Mas, as circunstâncias atuais 
já descritas desfavorecem alguns 
projetos que permanecem em 
stand by, aguardando o melhor 
momento.   Somos uma empresa 
otimista, seguimos confiantes que 
vamos obter êxito brevemente.



0 4
Estado presente. E parado!

A partir de 2012 o Estado acom-
panhou perplexo, mas não sur-
preso, as decisões do Congresso 
Nacional acerca do fim do Fundap 
e da redefinição da divisão dos 
royalties do petróleo. Entre as in-
certezas do Governo do Estado e 
Governo Federal e as “certezas” 
de estados não produtores, os 
empresários e profissionais capi-
xabas do comércio exterior não 
ficaram com os braços cruzados. 
Com a convicção de que algo 
precisava ser feito, deram a sua 
contribuição para minimizar as 
perdas do setor. Criaram o Grupo 
de Ações Imediatas ES 2012 em 
busca de soluções urgentes para 
superar as dificuldades. Outro 
objetivo é compartilhar com o go-
verno estadual e, ao mesmo tem-

po, cobrar a adoção de medidas 
que contribuam com as empresas 
capixabas.

Mobilização de empresários
No dia 14 de maio do ano pas-
sado, o Sindaees abriu as portas 
para o início dos debates em bus-
ca da convergência para uma so-
lução. Dessa reunião participaram 
a então ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, depu-
tada federal Iriny Lopes (PT) e Luiz 
Fernando Barbosa Santos, mem-
bro do Conselho de Autoridade 
Portuária do Estado. Durante esse 
evento foram levantadas ideias 
para a criação de um manifesto 
(em encarte neste informativo) 
que foi entregue ao Governo do 
Estado por meio da deputada.

No dia 31 de maio, o manifesto 
foi entregue à deputada que pas-
sou para as mãos do governador 
do Estado, Renato Casagrande 
(PSB). No dia 10 de julho, o Gru-
po de Ações Imediatas participou 
de reunião com o secretário de 
Estado da Fazenda, Maurício Du-
que. Para representar o grupo foi 
escolhido o despachante aduanei-
ro e empresário do segmento de 
Comércio Exterior, Henrique Sávio 
Rezende. Na ocasião o manifesto 
foi entregue ao secretário Maurí-
cio Duque e ao subsecretário es-
tadual da Receita Gustavo Assis 
Guerra.
Na ocasião, o representante do 
grupo pediu urgência em ações do 
Governo e realizou mais cinco solici-
tações, que estão no quadro abaixo:

Empresários capixabas dão exemplo real de interesse no desenvolvimento do Espírito Santo e 
oferecem contribuição ao Governo do Estado com a criação do Grupo de Ações Imediatas. Con-

trapartida governamental deixa a desejar e situação tende a piorar.

1 – Criação de uma comissão onde 
cada grupo teria uma cadeira para 
ajudar na busca de melhorias para 
operar com a atual logística e gar-
galos. Solicitou-se posição até o 
final de julho/2012;
2 - Criação da Subsecretaria Esta-
dual de Comercio Exterior, tam-
bém para final de julho/2012, su-
gerindo que o subsecretário tenha 
perfil técnico e conheça as dificul-

dades do segmento no Estado;
3 – A verificação emergencial das 
taxas portuárias junto à Codesa, 
Terminal de Vila Velha e a redução 
dos custos originados pela cabota-
gem realizada nas cargas que che-
gam ao Espírito Santo através da 
Coderj – Companhia de Docas do 
Rio de Janeiro, com o objetivo de 
reduzir os custos repassados aos 
importadores pelos armadores;

4 - Levantamento das cobranças 
utilizadas pelos demais interve-
nientes para que o Governo atue 
como regulador em busca de redu-
ção dos altos custos. Dessa forma, 
os importadores seriam beneficia-
dos com a redução de taxas e fre-
tes internacionais, dentre outras.
5 – O encaminhamento dos de-
mais assuntos citados no manifes-
to entregue ao secretário.So

lic
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À espera da ação do 
Governo do Estado

Até o mês de março deste ano ne-
nhuma ação governamental de ex-
pressão havia sido implementada. 
As empresas do Comércio Exte-
rior capixaba aguardam o posicio-
namento oficial sobre o que está 
sendo feito em relação às ações 
emergenciais que suplantam as 
questões do Fundap. Em abril do 
ano passado, a revista Comex & 
Logística já chamava atenção para 
a necessidade de medidas emer-
genciais. Inclusive, o Governo do 
Estado afirmava então que “há 
um trabalho para atrair novos in-
vestimentos e diversificar a eco-
nomia capixaba”, nas palavras do 
então secretário estadual de De-
senvolvimento, Márcio Félix. 

E, na página 33 da publicação, os 

articulistas da revista deixavam 
claro: “A sociedade capixaba não 
pode esperar mais. Será preciso 
que coloquem as divergências 
de lado e dividam o tempo e a 
energia nos problemas que estão 
surgindo... Não podemos per-
der mais tempo, mostrem para o 
povo capixaba, o mesmo da elei-
ção, que o Espírito Santo é maior 

e precisa da união e coragem das 
autoridades”.

A população do Espírito Santo e 
algumas empresas necessitam de 
ações corretas e imediatas, para 
minimizar as perdas. É preciso que 
os envolvidos tenham a disponibi-
lidade, conhecimento de causa e 
coragem de agir.
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