
 

 

 

CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERNO 

REALIZA A PRIMEIRA REUNIÃO DE 2018 
 

 
 

Em 05/03/2018 o Presidente do SINDICOMIS/ACTC Luiz Ramos e a Assessora 
Executiva Elisabete Carraco, participaram da 1ª Reunião Conselho Externo 
órgão consultivo da Fecomercio-SP. Na reunião estavam presentes 
representantes de sindicatos e empresários do setor de comércio exterior 
  
Sob a coordenação do Rubens Medrano – Vice-Presidente da Fecomercio, o 
economista e presidente do Conselho de Economia, Sociologia e Política da 
FECOMÉRCIO, Prof. Dr. Antônio Lanzana discorreu as tendências e 
perspectivas para 2018 da economia brasileira e o comércio internacional. 
 
Durante a reunião, a FECOMÉRCIO/SP compartilhou a entrevista do economista 
Roberto Giannetti da Fonseca, que traçou o panorama da economia global e 
expectativas para 2018. 
  

Na sequência, o Sr, Rubens Medrano apresentou a Comissão de Relações 
Internacionais, que tem como premissa atuar no sentido de desenvolver e 

http://juntos.fecomercio.com.br/mural/view/post_5a9ebe7d33e19psr6o


 

 

estreitar relações com consulados, embaixadas, câmaras de comércio, além da 
realização de missões comerciais e atendimento de representações externas.  
 
  
A assessoria técnica da FECOMÉRCIO/SP destacou as ações realizadas pela 
plataforma multimídia UM BRASIL, suas origens e conceitos. Ressaltou a 
importância da ferramenta para fomentar a discussão de temas relevantes das 
reuniões do conselho. 
 
Após as apresentações seguiram-se os debates, onde foram levantados 
entraves que dificultam o comércio exterior, como por exemplo: burocracia, 
infraestrutura precária, custos portuários, barreiras aduaneiras, etc.  
 
Luiz Ramos destacou a transparência com que vem atuando alguns órgãos da 
administração pública, citou como exemplo a ANTAQ, na presença do diretor 
geral, Sr. Mario Povia que esteve presente em reunião do COMITEC, órgão 
consultivo do SINDICOMIS no dia 27/03.  Ramos aduziu a importância de haver 
apoio dos empresários do setor, pois trata-se de um marco histórico a publicação 
da RN 18 da ANTAQ, afinal essa foi a primeira vez que um órgão cita de forma 
categórica e nominal os Non-Vessel Operation Common Carrier – NVOCC.  
 
O presidente do SINDICOMIS suscitou a respeito das cobranças de honorários 
abusivas, que vem sendo praticadas pelos peritos da Receita Federal ao realizar 
laudos técnicos.    
 
Ramos sugeriu a FECOMÉRCIO/SP, tendo em vista o prestígio político e 
institucional que a entidade goza, demandar assuntos de interesses do país, 
cabendo ao Conselho de Comércio Externo, eleger uma bandeira, como por 
exemplo: A Aduana ser subordinada ao MDIC, saindo da esfera de subordinação 
da Receita Federal do Brasil – SRFB. 
 
Finalmente, Luiz Ramos sugeriu convidar um empresário de sucesso para 
compartilhar as experiências no comércio internacional na FECOMÉRCIO. A 
sugestão apresentada pelo Presidente do SINDICOMIS, foi convidar o Sr. Flávio 
Rocha, Presidente da Riachuelo, haja vista a enorme experiência de suas 
empresas em mercados como China e Paraguai. 
   
Fonte: Assessoria Executiva SINDICOMIS/ACTC 
 


