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Atualmente, há
mais de duas mil
empresas atacadistas
e distribuidoras no
Estado, que geram,
direta e indiretamente,
40 mil empregos.”

C

Prezado leitor,
riada em 1997, como Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Espírito Santo (Acades) e transformada em Sindicato do
Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) em 2007, nossa entidade trabalha para fortalecer a representatividade do setor atacadista e distribuidor capixaba, defender e lutar pelos direitos dos empresários do ramo
e contribuir para o crescimento, desenvolvimento e
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aprimoramento da atividade no Espírito Santo. Atualmente, há mais de duas mil empresas atacadistas e
distribuidoras no Estado, que geram, direta e indiretamente, 40 mil empregos.
Através de assembleias, encontros, palestras e treinamentos que promovemos, buscamos aproximar as
empresas do segmento. O setor é um dos mais fortes e organizados do País. Essa credibilidade e confiabilidade tiveram como base as empresas que o constituem, pois unidas elas têm papel decisivo e de extrema

importância no cenário econômico nacional. E no Espírito Santo não é diferente. Com a atuação conjunta em
torno do Sincades, fortalecemos a entidade e, consequentemente, o setor.
Por meio do Programa Conviver, que promove e subsidia inúmeros projetos e ações nas áreas de desenvolvimento empresarial, responsabilidade sócio empresarial, saúde, lazer e cultura, o Sincades já beneficiou, com os cursos, 1.500 colaboradores de 76 empresas. Outras ações fazem parte do programa, como

o Desafios Venda Mais, Copa Sincades, Encontro de
Luz, entre outros.
Em 2016 esperamos estar ainda mais próximos dos
nossos associados e colaboradores, lutando juntos pelo
desenvolvimento do Espírito Santo. Estaremos muito
unidos, levando incentivo e qualificação a todas as nossas empresas associadas.
Idalberto Luiz Moro
Presidente do Sincades
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Sincades: a representação do setor
atacadista e distribuidor capixaba

E

m 1997, um grupo de empresários fundou a
Associação dos Distribuidores do Espírito Santo (Acades) com o objetivo principal de promover o desenvolvimento do setor atacadista no
Estado. Após dez anos de conquistas, crescimento e representatividade na economia capixaba por meio da instituição, em 2007, foi criado, o
Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito (Sincades), com o intuito de representar, defender e lutar legalmente pelos direitos dos empresários
do segmento.
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No Estado, existem mais de duas mil empresas atacadistas e distribuidoras cadastradas, sendo 600 destas, inscritas no Contrato de Competitividade Comercial
Atacadista (Compete), por meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento (Sedes) e o Sincades, adotado em
2008 para concessão de incentivos fiscais a setores produtivos locais, com o intuito de aumentar a competitividade das empresas estabelecidas no Estado. Em contrapartida, o setor atacadista e distribuidor se compromete,
desde a sua criação, a investir em ações que resultem em
seu próprio desenvolvimento socioeconômico sustentável, gerar e manter os 40 mil empregos diretos e indiretos alcançados, ocupação, renda e evolução na capacitação profissional da população local, simultâneo a incrementação na capacidade tecnológica e comercial do setor.
O Sincades representa, em âmbito estadual, os direitos e interesses do comércio atacadista, elegendo ou designando representantes em órgãos ou empresas, concilia divergências entre os associados, celebra convenções
e contratos coletivos de trabalho e presta assessoria aos
mesmos. A entidade, com quase 20 anos de atuação,
participa como interlocutor dos filiados junto ao Governo
do Estado, buscando sempre o fortalecimento do setor,
tornando-se uma referência para as empresas atacadistas e distribuidoras instaladas no Espírito Santo.

47

309

558

33

novos
associados
em 2015

reuniões

visitas
empresariais
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Encontros
Estratégicos
Econômicos

600

290

78

convidados e
230 empresas
participantes
no Jantar de
Confraternização

associados

17

equipes
formadas na
Copa Sincades
de Futebol SET

colaboradores
capacitados

cursos de
capacitação

50

80

empresas e 2 mil
participantes
no Desafio
Venda Mais 2015

participantes
no Encontro
de Inverno
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O

s cursos, palestras e treinamentos
realizados pelo Sincades, por meio
do Programa Conviver, têm o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, estimular a rotina de
trabalho e fomentar a produtividade
dos empresários e colaboradores do setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo.

33

cursos

127

558

colaboradores
participantes

empresas
envolvidas
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25

reuniões internas,
incluindo encontros
com a diretoria e
Assembleias Gerais

15

45

A

reuniões
internas
sobre
assuntos
específicos

s reuniões estratégicas promovidas
pelo Sindicato assessoram as empresas tributária e comercialmente, oportunizam aos participantes esclarecimentos de dúvidas e promovem debates direcionados ao fortalecimento
do setor com o objetivo de planejar ações em parceria com as organizações e entidades de classe.

64

reuniões com
órgãos do Governo
do Estado

129

26

reuniões com
não-associados

reuniões com
associados
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A

equipe do Sincades realizou, ao longo
do ano, visitas empresariais no interior e na Grande Vitória, com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido junto às empresas associadas e as vantagens de filiação à entidade. Como resultado destes encontros, o ano
de 2015 contou com mais de 40 novas empresas associadas.

78

visitas
empresariais

17

47

novos
associados
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O

03

Sincades, em parceria com o Conselho
Regional de Contabilidade (CRC-ES),
realizou três edições do Encontro Estratégico Econômico, nos meses de setembro e outubro, em Vitória, reunindo

Encontros
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contadores e empresários capixabas. O objetivo do
evento foi discutir as modificações nas operações
do Compete Atacadista e apresentar a nova planilha
para apuração de ICMS, feita e auditada pelo contador Rider Rodrigues Pontes.

118

empresas

260

participantes
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A

sétima edição da Copa Sincades Set
teve o objetivo de integrar os colaboradores e parceiros do setor atacadista e distribuidor por meio da prática saudável do esporte, oportunizando jogos entre as equipes e disputa pelo troféu de campeão. O campeonato foi

Vencedor

realizado entre os meses de abril e julho, no Society Gauchão, em Cariacica e no Green Ball Sport
Center, na Serra. Além do título de grande campeão, os times participantes concorreram a outras premiações, como o artilheiro do campeonato, o melhor goleiro, a torcida mais animada e
a equipe mais disciplinada.

17

300
Mais de

participantes

equipes
formadas
21
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O

Encontro de Inverno, acontecimento tradicional da entidade,
teve sua décima terceira edição
e acontece todos os anos na Pousada Pedra Azul, em Domingos
Martins. O evento reuniu oitenta pessoas, entre associados ao Sincades e
seus familiares para passarem um final de semana de lazer e descanso, no mês de julho. A

80

participantes
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programação do evento começou na sexta-feira com happy hour no restaurante. No sábado à tarde, o Presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Professor Doutor Francisco Aurelio Ribeiro apresentou uma palestra
sobre o tema “Ética e Valores na Contemporaneidade”, no Salão do Lago. E, encerrando a
noite, no mesmo local, a Banda 7List fez um
show para os participantes.

Palestra com o
professor e presidente
da Academia EspíritoSantense de Letras,
Francisco Aurélio
Ribeiro
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P

elo quinto ano consecutivo, o Sincades reuniu associados e parceiros no Salão do Distribuidor, na Super Feira Acaps Panshow 2015, realizada no mês de julho, no Carapina
Centro de Eventos, na Serra, ES. O

Mais de
2 mil visitas
nos três dias
de evento

objetivo do projeto é disponibilizar uma área
às empresas para divulgação e comercialização dos produtos aos visitantes, em um espaço total de 300m², tendo destaque em localização no evento e também em números
de presenças ao estande.

Espaço de
Empresas participantes:
Comercial Diskpan
(alimentação/panificação)

Multpel Comércio
(embalagens/higiene/limpeza)

Dinâmica Distribuidora
(alimentação/bebidas)

300m²

PC Sistemas
(sistemas de informática)

Serasa

25

(informações econômicas/financeiras)
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P

ioneiro no segmento atacadista e distribuidor, o
Desafios Venda Mais
tem o objetivo de motivar e incentivar o aumento de vendas das
empresas associadas por meio do
marketing de incentivo e palestras
motivacionais. Os palestrantes levam mensagens de incentivo, motivação e superação para os colaboradores das empresas.

03

2 mil

colaboradores

50

empresas
participantes

palestras
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O

tradicional Jantar de Confraternização tem
o objetivo de comemorar, com as empresas
associadas e convidados, as ações realizadas durante o ano, que contribuíram para
o desenvolvimento do Espírito Santo. Este
ano, o Grupo Fortlev recebeu o prêmio Elo
de Liderança, que é uma iniciativa que reconhece, a

600
Mais de

cada ano, personalidades ou instituições que colaboram, de forma indelével para o desenvolvimento do Estado, união com os cidadãos, organizações, lideranças
políticas e empresariais. A data escolhida para o evento em 2015, 20 de novembro, foi também uma homenagem ao Dia do Atacadista e Distribuidor, comemorado neste dia.

230

empresas
associadas
presentes

Atração:
Banda
Gang Lex

convidados
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Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675,
Salas 1201 a 1209, Ed. Palácio do Café, Enseada
do Suá, Vitória, ES, CEP: 29.050-912

(27) 3325-3515
sincades@sincades.com.br
www.sincades.com.br

