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Palavra do
Presidente
Após quatro anos a frente do SindiAlimentos, liderando um grupo de competentes
industriais, chegamos ao fim do mandato
2014/2018 com experiências riquíssimas
diante um dos mais importantes setores da
indústria cearense. O papel de líder associativo requer dedicação, comprometimento,
ética, senso de defesa dos interesses comuns do setor e das indústrias em particular
e com esse espírito procurei dedicar-me ao
SindiAlimentos e pude, durante esse período,
conhecer pessoas valiosas no Sistema FIEC,
que contribuíram para os avanços conquistados pelo nosso Sindicato e setor, e assim
registramos o nosso agradecimento a todos
profissionais que compõem a FIEC (SENAI,
SESI, IEL, em particular o CIN e NUCOP).
Nessa trajetória, podemos contar com o
apoio do SEBRAE na condução de diversas
ações com foco nas micro e pequenas indústrias. Sob a liderança do Presidente Beto
Studart, a FIEC representa com maestria
todos os industriais cearenses perante a sociedade, Governos Municipais, Estaduais e
Federal, e espelha o nosso trabalho frente
ao Sindicato. O Presidente Beto é um exemplo de cidadão e companheiro, um privilégio
inestimável conduzir o sindicato durante sua
gestão. Nele depositamos toda confiança,
extensivamente a toda diretoria da FIEC, notadamente ao Diretor Administrativo, o também amigo Ricardo Cavalcante. Aceitei o
desafio de conduzir o sindicato durante mais
um mandato por aclamação e assim poderemos dar continuidade ao trabalho iniciado
na gestão que se encerra. Convocamos todos associados a estarem mais próximos do
sindicato, do sistema FIEC e parceiros, para
que o novo ano possa trazer prosperidade
aos negócios num ambiente de constante
parceria. Juntos podemos nos fortalecer e
superar todas as adversidades.

André de Freitas Siqueira
Presidente

SindiAlimentos encerra ciclo da gestão do
presidente André Siqueira com crescimento
de 393% no número de associados
No mês de janeiro de 2018, o Sindicato das Indústrias de Alimentação e Rações
Balanceadas do Estado do Ceará fecha mais um ciclo com o encerramento dos
quatro anos da gestão do atual presidente André de Freitas Siqueira. No período, o SindiAlimentos recebeu 85 novas filiações, totalizando um crescimento de
393% desde 2014. Dentre as empresas associadas, 41% são microempresas,
32% de pequeno porte, 21% de médio porte e 6% de grande porte.
Nos últimos quatro anos, o presidente do SindiAlimentos atuou fortemente liderando a representação perante entidades públicas em defesa dos interesses
tributários dos associados ao sindicato, além de celebrar convenções coletivas,
estabelecendo as condições de trabalho do setor.

Diretoria do SindiAlimentos - Gestão 2014-2018. Da esquerda pra direita: Marcos Studart Gomes Lima, Décio Alves Barreto Júnior, Vlamir de Oliveira, Álvaro Teixeira, José Alberto Costa
Bessa Júnior, André de Freitas Siqueira, Maria Betânia Rabelo, Cláudio Ferreira Fontenele, Erasmo Martins dos Santos.

Novas associadas
O SindiAlimentos recebeu a filiação
de oito novas empresas no último
trimestre: Nossa Goma, Alimempro,
ISM Gomes de Mattos Eireli, CWM
Coelho de Alencar, Pão de Tapioca,
Bom de Paladar, Protobam e Papinha da Mamãe. A Alimempro Produtos Processados teve início em
2003, criada pelo empresário Oscar
Bley Neto, com o intuito de fabricar
produtos que facilitassem o dia a dia

dos consumidores. A empresa se tornou pioneira no estado do Ceará no
processo de beneficiamento do “alho
roxo”, com a extração de sua casca. A
empresa Nossa Goma é de Horizonte,
Ceará, mas já está presente em diversos estados do Brasil oferecendo
goma fresca de qualidade e de alto
valor nutricional. Ela produz goma
fresca de 500g e 1kg, e também a
massa para tapioca de 500g e 1kg.
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Gestão 2014-2018:
Diretoria do Sindicato atuou incentivando a
participação de associados em feiras internacionais
e firmando parcerias com a academia

Nesta gestão que se encerra em 2018,
a diretoria do Sindicato cumpriu seu papel ao incentivar a participação de associados em feiras e missões nacionais e
internacionais, como a Pet South América e Pec Nordeste, realizada no Brasil;
Alimentaria Lisboa em Portugal; Sial Paris na França; Andalucía Sabor na Espanha; Anuga na Alemanha, entre outras.
Em decorrência dos contatos feitos nestas feiras, o sindicato também proporcionou ações de consultoria através de
projetos às empresas interessadas, articulando atividades em parcerias com
Sebrae e Sistema FIEC. Fez parte da
atuação do Sindicato, a realização de
palestras, cursos e consultorias, além
de proporcionar informações jurídicas
aos associados, com o intuito de mantê-los sempre atualizados nos aspectos
jurídicos, trabalhistas e previdenciários.
Um dos projetos lançados neste mandato foi o “SindiAlimentos Além das
Fronteiras”, apoiado pela FIEC e SEBRAE, o projeto foi conduzido pelo
presidente, levando associados a participarem de uma Missão Internacional
em Portugal. A comitiva formada por 17
empresários de 12 empresas filiadas visitaram a feira Alimentaria & Horexpo,
em Lisboa. Quatro empresas associadas - Frutã, Bioclone, Natvita e Maxfrut
- colocaram produtos à exposição em
stand compartilhado do SindiAlimentos.
Como fruto deste projeto, as empresas
Frutã, Maxfrut, Natvita, Bioclone, Onvit, Pão de Tapioca seguem realizando
negociações, estudos e consultorias de
prospecção de negócios internacionais.
O resultado desta primeira etapa será
concluído com a exposição e venda dos
produtos das empresas em todas as lo2

jas da rede El Corte Inglês, em fevereiro deste ano. Todo este trabalho está
sendo acompanhado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEC.
Ações realizadas
Durante o último mandato, duas empresas associadas, Frutã e Piscis, submeteram projetos de tecnologia através
de convênio assinado entre a Fundação
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT). O acordo tem
o objetivo de beneficiar pesquisadores
brasileiros e portugueses a fim de estimular a formação de novos grupos
de estudo. Os projetos das empresas
foram submetidos através da parceria entre o Instituto Federal do Ceará
(IFCE) e Instituto Politécnico de Leiria,
em Portugal.
No último ano de gestão, a diretoria do
SindiAlimentos também firmou parceria com a UFC, UECE e IFCE, cumprindo agenda junto às Universidades. O
sindicato conheceu os laboratórios das
instituições e recebeu a visita de professores e coordenadores na sede do
Sindicato. “É importante destacar toda
a movimentação que o SindiAlimentos
exerceu no intuito de termos no Ceará
Laboratórios Acreditados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para realização de análises. Hoje, as análises realizadas em
nosso Estado são críticas neste quesito,
e a soma de esforços que conseguimos
realizar através da parceria com a Federação da Indústria, SENAI, Sindfrio,
Sindlaticínios, Sindsorvetes, Sindpan,

Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura (SEAPA), ADAGRI e o Instituto de
Metrologia do Paraná, nos anima para
a obtenção, em 2018, de laboratórios
acreditados no horizonte de curto prazo”, relata André Siqueira.
Para apresentar o SindiAlimentos para
indústrias do ramo da alimentação e
rações balanceadas, a equipe contratou consultoria especializada realizando visitas às empresas apresentando o
sindicato, além de parceria com outros
sindicatos ligados ao Sistema FIEC.
Uma grande ação realizada no período
foi a implantação do ISO 9001:2015,
aprimorando a gestão de qualidade
que é constituída por quatro pilares:
ser referência como instituição representativa de classe; investir na melhoria contínua de seus processos para
atender aos requisitos estabelecidos
com foco na satisfação de seus associados; nortear e dinamizar as empresas associadas em prol de seu desenvolvimento; e o desenvolvimento de
ações voltadas para o fortalecimento
do sindicato. Outras ações importantes
realizadas na gestão do presidente André Siqueira foram as participações em
eventos como Rotas Estratégicas do
Agroalimentar, realização de visitas técnicas como à empresa Tortuga e Matsuda, e ainda a criação e modernização
das redes sociais junto à manutenção
de informativo trimestral, divulgando
aos associados e empresas relacionadas as notícias e novidades a respeito
da indústria da alimentação e rações
balanceadas. Além destas ações, o Sin-

Comitiva de empresários de empresas filiadas ao sindicato na
feira Alimentaria & Horexpo em Missão Internacional de Lisboa.

dicato também participou do Programa
de Apoio a Competitividade das Micro e
Pequenas Indústrias (PROCOMPI), em
parceria com a FIEC, CNI e SEBRAE;
do Brasil Mais Produtivo, em parceria
com SENAI; da Gestão Sustentável, em
parceria com SESI; do Agente Local de
Inovação (ALI) e Sebraetec, em parceria com SEBRAE; e do Projeto Extensão
Exportador (PEIEX) junto à FIEC e CIN.
“Encerramos o mandato com sentimento de dever cumprido e mais ainda de satisfação por poder contribuir
para o desenvolvimento das indústrias
associadas, pelo expressivo crescimento de filiações e pela busca constante
em defesa de interesses. É importante
destacar o apoio irrestrito que tivemos
do nosso presidente da Federação das
Indústrias, Beto Studart, e de toda
sua diretoria, das casas SENAI, SESI e
IEL, do Centro internacional de Negócios que muito se dedicou em diversas
ações do sindicato e do setor, e do SEBRAE nosso principal parceiro externo”,
declara André.
40 anos do SindiAlimentos
A celebração de 40 anos do SindiAlimentos também foi realizada durante
a gestão deste mandato. Em 2016, a
festa aconteceu no auditório Waldyr
Diogo, na Casa da Indústria, na qual
houve entrega de comendas a duas
personalidades que fazem parte da
memória do entidade classista: José
Flávio Costa Lima (in memoriam), ex-presidente da FIEC e empresário atuante na avicultura e setor de rações; e
Roberto Pessoa, empresário, ex-prefeito e atual vice-prefeito de Maracanaú.

Estande compartilhado das empresas participantes da feira.

Ações planejadas para 2018
Dentre as ações planejadas para 2018, estão a interiorização do Sindicato,
com apoio do Sebrae, que possui 12 Regionais no Estado, para a realização de encontros para a promoção do Sistema FIEC e do SindiAlimentos.
São 1.794 empresas, em 159 municípios. Em dezembro último, o Sindicato
realizou uma reunião em Juazeiro do Norte com empresas filiadas e não
filiadas a fim de promover as ações do SindiAlimentos e do Sebrae, além
de oferecer serviços às empresas filiadas e aproximação e associação de
novas empresas. “Nosso ponta pé inicial será no Cariri, com apoio da casa
da indústria local, com sede em Juazeiro do Norte, que é uma extensão da
Casa da Indústria do Ceará”, afirma o presidente André Siqueira.
Outras estratégias incluem a ampliação do cenário digital, com a implantação da plataforma das Indústrias de Alimentos do Ceará, continuidade do
trabalho nas redes sociais e site, apoiando também a inserção de pequenas
empresas no mercado online, e a busca por novas certificações para implantação das normas técnicas.
O Presidente
André Siqueira é, atualmente, o representante de todos os sindicatos nacionais de alimentação junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI). Durante sua gestão, ele participou de dois encontros nacionais de lideranças
sindicais que foram promovidos pela CNI. Na ocasião, André compartilhou
com os sindicatos de alimentos do Brasil o modelo de gestão implantado na
sua administração.
No último ano, o SindiAlimentos foi homenageado pelo Sebrae com o “Prêmio Sebrae 2017”, resultado alcançado pelos destaques na atuação junto
aos seus associados e aos parceiros.
Conhecendo o SindiAlimentos
O Sindicato representa atualmente os segmentos das indústrias de rações
balanceadas; polpas de frutas; frigoríficos industriais e agroindustriais;
abatedouro de aves e suínos; fabricação de amidos e féculas vegetais;
processamento e preparação de subprodutos para abate; fabricação de
farinha de mandioca, milho e derivados; envasamento de produtos alimentícios de origem vegetal; beneficiamento do arroz; fabricação de especiarias, molhos, temperos, condimentos e produtos naturais; e fabricação de
pós-alimentos e pratos prontos.
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ENTREVISTA

Polpas de frutas em foco no mercado nacional e
internacional
A empresa Frutã, associada ao SindiAlimentos desde 2015, tem se destacado no mercado nacional de polpas de frutas. Presente em quatro estados
brasileiros, a Frutã agora aposta na internacionalização de seus produtos
através da participação de programas como o Programa de Qualificação
para Exportação (PEIEX), com apoio do Sindicato e do Sistema FIEC.
Em 2017, a empresa foi selecionada, junto a outras nove indústrias brasileiras, pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), para participar da Feira Anuga, na Alemanha, considerada
uma das maiores feiras do mundo para o setor de alimentos e bebidas que
reúne dez setores alimentícios apresentando as tendências do mercado em
um mesmo local. Ana Patrícia Diógenes, diretora comercial da Frutã, conversa com o Informativo SindiAlimentos sobre como o Sindicato tem sido
parceiro no crescimento da empresa, sobre as expectativas para este ano,
com foco no desenvolvimento de novos produtos funcionais, saudáveis e
antiinflamatórios, rumo a meta de crescimento de 50% em 2018.

SindiAlimentos: A Frutã tem buscando cada vez mais inovações e
melhorias. O SindiAlimentos tem
sido parceiro desse crescimento. A
Frutã participa de diversos programas, através do Sindicato, como
o Programa de Qualificação para
Exportação (PEIEX), que prepara
as empresas para o comércio internacional, na implantação de melhorias e oficinas de capacitação
em exportação, e do Programa de
Apoio à Competitividade das Micro
e Pequenas Indústrias (Procompi).
O que a participação nesses programas agregou à empresa?
Ana Patrícia: A participação nos programas ajudou a empresa em diversas
áreas no que diz respeito a capacitações
de colaboradores em processos produtivos, administrativos, motivacionais e
outros. A associação ao Sindicato trouxe a possibilidade de aumento de network, visibilidade, acesso aos inúmeros
benefícios disponibilizados pelo Sistema
FIEC e outros. O crescimento em faturamento girou em torno de 20%. Conseguimos solidificar e fortalecer nosso
mercado na Alemanha.
SindiAlimentos: No último ano, a
Frutã teve a oportunidade de participar de feiras e missões internacionais, como a Alimentaria em
Lisboa, Anuga na Alemanha e Andalucía Sabor na Espanha, com
exposição de produtos e também
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oferecendo degustação a compradores em potencial. Quais as
expectativas e projetos da Frutã
para 2018 nos cenários nacional
e internacional?
Ana Patrícia: Nos cenários nacional
e internacional, continuamos com o
processo de expansão nas vendas,
participando de feiras, prospectando parceiros nacionais e internacionais para tal. No ano de 2017, com
o apoio do SindiAlimentos, FIEC,
Apex, dentre outros, tivemos oportunidade de participação em três feiras
internacionais, que oportunizaram
conhecimento, parcerias (nacionais
e internacionais), além de termos
hoje um projeto com total apoio do
SindiAlimentos de internacionalização
de quatro empresas que exporam na
Alimentaria Lisboa. Projeto que se
iniciou em junho de 2017 e que em
fevereiro 2018 nos levará a participar de um momento fora do Brasil,
numa das principais redes da Europa,
o El Corte Inglés, colocando produtos
para exposição e venda.
SindiAlimentos: A política de
qualidade é primordial quando
o assunto é produtos alimentícios. A Frutã, nesse quesito, possui dois selos, ISO 9001 e ISO
22000, que garantem a gestão
de qualidade de seus produtos.
Qual a importância dessas certificações e quais o foco de inves-

timento da Frutã neste novo ano?
Ana Patrícia: Além destes dois selos,
também possuímos os selos de certificação orgânica nacional, européia e
americana. Estamos buscando outras
certificações como a IFS, Halal (Certificação para o mercado islâmico) e
Kosher (Certificação para o mercado
judeu). Investiremos em lançamentos de novos produtos, contratações
e maquinários. Para este ano, a Frutã
tem por meta um crescimento estimado em 50%. Vale ressaltar que, paralelamente, mantemos parcerias com
instituições de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos, sendo funcionais, saudáveis e antiinflamatórios.
Seja também um associado:
Contatos: (85) 3261.7159
sindialimentos@sfiec.org.br
facebook.com/Sindialimentos
www.sindialimentos.org.br
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