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CSI ALIMENTOS E BEBIDAS
A Câmara Setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas objetiva propor, apoiar e acompanhar ações para o desenvolvimento das atividades dos setores a ela

relacionados, formular e propor políticas públicas, fixar diretrizes e prioridades para a consecução de ações e a captação de recursos, dentre outros.

A Câmara é constituída por representantes da indústria, indicados pelos sindicatos setoriais ou convidados pela Findes.

As reuniões obedecem um calendário anual e são realizadas após convite que consta pauta, local e horário de sua realização.

Composição:

01 - Sindimassas (Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos)

02 - Sindibebidas (Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral)

03 - Sincongel (Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados)

04 - Sindicacau (Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias)

05 - Sincafé (Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem de Café)

06 - Sindifrio (Sindicato da Indústria de Frio)

07 - Sindipães (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria)

08 - Sindiplastes (Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Estado do Espírito Santo) e por órgãos setoriais

09 - Sindilates (Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado do Espírito Santo)

10 - Sindipesca (Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo)

11 - Sindifabra (Sindicato da Indústria de Fabricação de Ração Animal do Estado do Espírito Santo)

12 - Siges (Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Espírito Santo)

13 - Sindirepa-ES (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo)

14 - CINDES JOVEM (Centro da Indústria do Espírito Santo)
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REATIVAÇÃO DA CSI ALIMENTOS E BEBIDAS:

ENTREGAS / RESULTADOS

Em Abril de 2019 foi reativada as atividades da câmara que estava inativa há um bom

tempo e encerra o ano de 2019, com uma agenda organizada, com método,

conhecimento e com um plano de trabalho para 2020 baseado nas ações das Rotas

Estratégicas Agroalimentar e Industria do Café 2035.



MANUTENÇÃO DO VETO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE REFERENTE

AO PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EMILIO MAMERI (COPOS PLÁSTICOS):

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI Alimentos e Bebidas participou ativamente na mobilização junto aos deputados

estaduais feita na Assembleia Legislativa. O veto do Governador Renato Casagrande foi

mantido. 28 deputados votaram, sendo 25 votos a favor da manutenção do veto do

Governador. Quando a ação é coletiva e organizada, as chances de êxito em quaisquer

pleitos, são muito maiores. Esta ação é um bom exemplo a ser seguido.



EMPRESAS DOS SETORES DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARTICIPARAM DO EDITAL

DA FAPES REFERENTE A SHELF LIFE

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI Alimentos e Bebidas participou ativamente na mobilização dos empresários para a participação do edital da FAPES que

disponibiliza recursos na ordem de R$ 300.000,00 para que as empresas possam desenvolver soluções que visam aumentar o tempo

de durabilidade dos produtos nas prateleiras (Shelf life). Por meio de encontros e vídeos explicativos, buscando o engajamento das

lideranças, houve a participação de algumas empresas submetendo projetos. Destacamos as Empresas dos Empresários Levi Tesch e

Valter Braun, respectivamente das Empresas Pães Lekker e Biscoitos Kebi´s.

Os resultados serão conhecidos no inicio de Janeiro de 2020.



PARTICIPAÇÃO DA INDUSTRIA CAPIXABA DE ALIMENTOS E BEBIDAS NAS

CONSULTAS PÚBLICAS DA ANVISA

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI Alimentos e Bebidas e os sindicatos fizeram toda a mobilização no processo de participação nas consultas

publicas da Anvisa 707 e 708 que tratava da rotulagem nas embalagens dos produtos. Houve uma vídeo

conferência orientativa, e após a mesma, foi enviada uma carta para a CNI das empresas e sindicatos capixabas,

concordando e dando apoio as propostas e sugestões da ABIA (Associação Brasileira das Industrias de Alimentos)

e CNI, que foram enviadas para Anvisa



PROBLEMA COM A VENDA DA REDE SUPERMERCADOS SANTO ANTÔNIO DE

GUARAPARI

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI de Alimentos e Bebidas se envolveu diretamente neste evento da venda da rede de

Supermercados Santo Antônio, na tentativa de encontrar uma solução para as Empresas que foram

impactadas com o negócio. Foram feitas visitas presencialmente pelo executivo da câmara ao Centro

de Distribuição da rede em Guarapari, na busca de um diálogo com o empresário comprador, para que

as empresas fornecedoras dos setores impactados pudessem conhecer qual a politica seria adotada

pela nova administração quanto ao pagamento dos fornecedores.

Foi feito um pedido para a câmara buscar uma solução. Conseguimos o contato do empresário

comprador. Contatos foram feitos com o mesmo e marcadas duas reuniões na Findes, porém o mesmo

não compareceu.

A justiça determinou a devolução da rede ao antigo proprietário, em função dos diversos problemas

ocorridos.

Foi feito um agradecimento público no grupo da câmara, elogiando a postura pró ativa da CSI AB no

envolvimento direto na tentativa de uma solução.



SELO DA INDUSTRIA CAPIXABA

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI de Alimentos e Bebidas teve uma participação direta na retomada de um tema

antigo dentro da câmara quanto ao selo da indústria capixaba a ser colocado nas

embalagens dos produtos de alimentos e bebidas produzidos no Estado. A proposta vai

ao encontro da agenda de valorização do produto capixaba pelos consumidores.

A câmara trouxe uma especialista do Paraná, Andrea Claudino do Sebrae/PR, para falar da

experiência daquele Estado na implantação do selo paranaense (foto 1).

A câmara também levou para a reunião da câmara um especialista no tema, Anselmo

Junior da Empresa Inovates, para falar dos riscos e cuidados que se deve ter na

implantação de um selo/marca coletiva (foto 2).

Foi desenvolvido uma arte e conceito do selo a ser colocada nas embalagens, pela própria

equipe interna da Findes (foto 3).

Foi criado um GT especifico para tratar do tema.

Finalmente na reunião do dia 18/12/2019, a decisão foi tomada e será incorporado ao GT

do selo já existente, equipe técnica para formatar um modelo de gestão a ser implantado

com os requisitos mínimos que serão exigidos pelas empresas que desejarem ter o selo

em seus produtos.
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Criação de 3 Grupos de Trabalhos para assuntos específicos (GT´s)

ENTREGAS / RESULTADOS

01 – GT Barreiras Tributárias

Criado em função de uma demanda levantada em reunião da câmara com objetivo de discutir assuntos tributários, em especial informações de que mercadorias de outros

Estados estavam entrando no ES de forma irregular. Foi levantado também a necessidade de verificar possibilidades de melhorar a competividade das industrias dos setores

no aspectos fiscais/tributários junto aos órgão competentes.

Este grupo tem como coordenador o empresário Gibson Reggiani. Em função de estar em tramitação no congresso nacional a reforma tributária, decidiu-se paralisar as

atividades deste GT temporariamente.

02 – GT Selo da Indústria Capixaba de alimentos e bebidas

Criado em função de uma demanda antiga dos setores em colocar um selo nas embalagens dos produtos fabricados pelas indústrias capixabas. A ideia é um selo “ produto

100% capixaba “ a ser colocado nas embalagens visando a valorização do produto capixaba pelo consumidor no momento da compra, priorizando assim o consumo do

produto produzido em nosso Estado.

Este Grupo tem como coordenador o empresário Wellington Simões Villaschi Filho. Este GT esta em plena atividade.

03 – GT Assuntos ANVISA

Este GT foi criado por iniciativa dos executivos dos sindicatos, sugerido pelo executivo do Sindimassas Marcos Alex, em função das consultas públicas 707 e 708 da ANVISA

que trata da rotulagem nas embalagens dos produtos identificando os teores de açúcar, sal e gordura. Em função de que constantemente surgem assuntos sobre vigilância

sanitária de interesse dos setores de alimentos e bebidas, este GT foi criado com objetivo de estudar, sugerir, acompanhar, e em alguns casos, antecipar ações que possam

mitigar os impactos nos setores. A proposta é que este seja um GT permanente. Marcos Alex é o principal gestor deste GT, que está composto por especialistas nos temas.



Rotas Estratégicas Agroalimentar e Indústria do café

ENTREGAS / RESULTADOS

A CSI de Alimentos e Bebidas adotou como documento orientativo e estratégico, o estudo realizado pelo Ideies denominado “ Rotas Estratégicas

para o futuro da indústria do Espirito Santo – AGROALIMENTAR 2035 “ .

O documento foi lançado em 10/09/2019 (foto 1).

Após o lançamento, a câmara solicitou ao Ideies um workshop para priorizar as ações que seriam trabalhadas pela câmara. Este workshop aconteceu

no dia 03/10/2019 (foto 2).

Após Workshop, as ações priorizadas e organizadas pela câmara e Ideies, foram levadas para reunião da câmara no dia 18/12/2019, que foram

aprovadas e passaram a compor o plano de trabalho da CSI AB para 2020 (foto 3)
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ROTA AGROALIMENTAR 

Fator crítico : Articulação e Integração

Cód. V1 03 - Criação de agenda 

interinstitucional permanente para 

promoção de produtos regionais 

orientados ao mercado nacional e 

internacional. 

Priorização: 65%

Cód. V1 05 - Fortalecimento da 

Câmara Setorial das Indústrias de 

Alimentos e Bebidas.

Priorização: 65%

Cód. V1 11 - Promoção de eventos 

técnicos e mercadológicos em 

diferentes regiões do estado para 

integração de atores, modernização 

tecnológica e organizacional dos 

sistemas agroalimentares.

Priorização: 65%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA AGROALIMENTAR 

Fator crítico : Cultura e Empreendedorismo

Cód. V1 34 - Construção de 

identidade para produtos 

agroalimentares do Espírito Santo.

Priorização: 66%

Cód. V1 26 - Ampliação da 

capacitação de atores dos sistemas 

agroalimentares em ferramentas e 

métodos de gestão e inteligência de 

mercado.

Priorização: 61%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA AGROALIMENTAR 

Fator crítico : Educação

Cód. V1 84 - Capacitação dos 

agentes de órgãos fiscalizadores para 

padronização do entendimento de 

critérios da legislação.

Priorização: 78%

Cód. V1 81 - Aumento de 

capacitação para produtores rurais 

sobre a potencialidade da agregação 

de valor de seus produtos e 

subprodutos.

Priorização: 76%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA AGROALIMENTAR

Fator crítico : PD&I e Tecnologia

Cód. V1 130 - Desenvolvimento de 

tecnologias para possibilitar práticas 

sustentáveis na produção de 

alimentos.

Priorização: 78%

Cód. V1 126 - Credenciamento de 

laboratórios do Espírito Santo na 

Rede Nacional de Laboratórios 

Agropecuários do Mapa.

Priorização: 64%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA AGROALIMENTAR 

Fator crítico : Política de Estado

Cód. V1 194 - Redução dos entraves 

burocráticos para importação de 

máquinas e equipamentos.

Priorização: 81%

Cód. V1 160 - Ampliação de acesso 

a tecnologias que possibilitem 

práticas sustentáveis a agricultores 

familiares.

Priorização: 68%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA AGROALIMENTAR

Fator crítico : Sustentabilidade

Cód. V1 228 - Aprimoramento de 

programas de manejo de água, dentro 

de uma mesma bacia hidrográfica, que 

integram o meio agropecuário e 

urbano.

Priorização: 66%

Cód. V1 251 - Utilização de 

tecnologias de produção mais limpa 

(P+L) nos processos produtivos de 

alimentos.

Priorização: 60%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ

Fator crítico : Cultura e Gestão Empresarial

Cód. V2 26 - Promoção de evento 

periódico para visibilidade nacional e 

internacional do café do Espírito Santo.

Priorização: 77%

Cód. V2 06 - Ampliação do uso de 

tecnologias de rastreabilidade e 

coleta de dados no setor cafeeiro.

Priorização: 63%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ

Fator crítico : Mercado

Cód. V2 45 - Desenvolvimento de 

estratégias de comercialização entre a 

cadeia produtiva do setor cafeeiro que 

atribua valor de compra baseado na 

qualidade.

Priorização: 85%

Cód. V2 55 - Prospecção de 

potenciais mercados, nacionais e 

internacionais, consumidores de café 

com qualidade e tipicidade.

Priorização: 69%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ

Fator crítico : PD&I e RH

Cód. V2 93 - Desenvolvimento de 

produtos diferenciados a partir de 

tendências e demandas mercadológicas.

Priorização: 70%

Cód. V2 77 - Ampliação de linhas de 

pesquisas direcionadas às boas 

práticas de produção e 

transformação do café.

Priorização: 67%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



ROTA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ

Fator crítico : Política Pública

Cód. V2 138 - facilitação ao acesso a 

linhas de créditos e financiamento para 

modernização e emprego de novas 

tecnologias na produção e 

transformação de café.

Priorização: 81%

Cód. V2 129 - Aumento de linhas de 

fomento para melhoria de 

infraestrutura industrial, visando o 

modelo indústria 4.0 no setor 

cafeeiro.

Priorização: 77%

ENTREGAS / RESULTADOS
Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:



Ações Priorizadas para o Plano de Trabalho da CSI A&B 2020:

ROTAS AGROALIMENTAR e INDÚSTRIA DO CAFÉ

Ações Transversais : Infraestrutura e Logística:

Cód. AT 19 –Garantia da duplicação da 

BR 101 no Espírito Santo.

Priorização: 89%

Cód. AT 07 – Aprimoramento da 

infraestrutura da malha rodoviária do 

Estado.

Priorização: 84%

ENTREGAS / RESULTADOS



Calendário Reuniões da CSI Alimentos e Bebidas para 2020

ENTREGAS / RESULTADOS


