


GRUPO SOTREQ
QUEM SOMOS?

Trabalhamos incessantemente para inovar o ambiente de 
negócios de nossos clientes, provendo soluções integradas  
que trazem incremento de produtividade sustentável ao 
seu negócio.
Uma empresa brasileira que conta com mais de 4.500 
funcionários, em sua maioria técnicos altamente 
quali�cados nos mercados que estamos presentes e que 
dedicam-se à entrega de um suporte diferenciado.

Mineração

Óleo, Gás
& Marítimo

Construção

Tecnologia e
Monitoramento

Movimentação
de Materiais

Importação e
Exportação

Energia



EMPRESAS DO GRUPO

Especializada em 
soluções customizadas, 

produtos e sistemas 
Cat®.

Associação civil sem 
�ns lucrativos, de 

capacitação e 
atualização pro�ssional.

Especializada em 
importação e 
exportação de 
equipamentos.

Especializada em 
soluções com tecnologia 
Trimble e das linhas Cat® 

AccuGrade™.

Companhia de 
engenharia e software, 
de serviços e soluções 

de tecnologia.

Desenvolvimento de 
soluções integradas em 
sistemas de potência.

Provedora de soluções 
em movimentação de 

materiais.

Distribuidora master 
da marca Perkins no 

Brasil.

Responsável por serviços 
de armazenamento 
subterrâneo de gás 

natural.

Distribuidora de máquinas 
de construção SEM - uma 

marca Caterpillar - no 
território nacional.

Foco em exportação 
direta para os clientes 

do Grupo. 



MARCAS RELACIONADAS



Uma empresa que prima pela 
ética nos negócios, respaldada 
acima de tudo por seus valores.

• Respeito nas relações;
• Superação permanente;

• Comprometimento com a 
sustentabilidade;

• Valorização dos clientes e dos 
funcionários.

Código de Conduta e o 
Manual Anti-corrupção: 
Transformam os valores em 

comportamentos do dia a dia de 
seus funcionários.

VALORES



www.isso.org.br

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Instituto Social Sotreq 
É uma associação civil sem �ns lucrativos que pratica o 
investimento social com o objetivo de contribuir para a 
integração ao mercado de trabalho, por meio da 
capacitação e atualização pro�ssional.

Formação
Pro�ssional

Ampliar o número de 
pro�ssionais quali�cados 
e com possibilidades de 
inserção no mercado de 

trabalho. 
Tipos de Projetos:

Contribuir com o 
desenvolvimento social 
nas regiões  de atuação do 

Grupo Sotreq, fomentando o 
voluntariado e fortalecendo 

o investimento social.

5500
Crianças, 

adolescentes e 
adultos 

bene�ciados

Formação
Técnica do 

Nível 
Médio

Aprendizagem 
Industrial

Inclusão 
Digital

Quali�cação 
Pro�ssional



SUSTENTABILIDADE

Através do desenvolvimento de 
ações, projetos e programas, o 

Grupo Sotreq é um agente indutor 
de práticas socioambientais a 

serem adotadas tanto pelos 
funcionários, como pelas partes 

interessadas.



soimpex.com.br

SOLUÇÕES EM COMÉRCIO 
EXTERIOR E LOGÍSTICA



QUEM SOMOS
A Soimpex atua com excelência na gestão completa das operações de comércio exterior, 
oferecendo serviços especializados e personalizados à necessidade de seus clientes.



Inauguração 
de operações de 
importação no 
grupo Sotreq com 
benefício FUNDAP

Abertura de 
centro logístico e 
amplia atuação para 
clientes fora 
do grupo Sotreq

Grande demanda 
por exportação 
de máquinas 
usadas para 
diversos países

10 anos de excelência 
na prestação 
de serviços com 
a força e segurança 
do Grupo Sotreq

HISTÓRIA SOIMPEX



IDENTIDADE SOIMPEX

OBJETIVO

Prover soluções e serviços customizados 
de comércio exterior, desde a origem até o destino �nal, de forma e�ciente 

e segura, gerando competitividade para os clientes.

MISSÃO

Facilitar a movimentação global de mercadorias, 
reduzindo barreiras. 



ÁREAS 
DE ATUAÇÃO

SOIMPEX TRADING

• Importação e Exportação
• Assessoria de Comércio Exterior

SOIMPEX LOGÍSTICA

• Instalação de Empresas Satélite
• Armazenagem e Serviços Técnicos



TRADING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Operações de trading 
de compra e venda para 
importação e exportação

Elaboração de estimativas 
de custos e planejamento 
�nanceiro

Acompanhamento 
da legislação 
vigente

Planejamento 
logístico e 
estratégico 



TRADING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Consultoria sobre benefícios �scais 
e �nanceiros (FUNDAP, INVEST e 
COMPETE), barreiras alfandegárias 
e classi�cação �scal 

O FUNDAP é um incentivo �nanceiro, relativo ao ICMS, que bene�cia as empresas que realizam operações 
de importação pelos portos do Espírito Santo. Vigente nas modalidades de importação por C&O (Conta e 
Ordem de Terceiros) e C&V (Encomenda).



Atendimento personalizado 
com pro�ssionais altamente 
capacitados para oferecer 
serviços personalizados

Gerenciamento de projetos de 
cargas especiais e regimes 
aduaneiros atípicos

Coordenação de processos com 
prazos  e custos reduzidos e alta 
segurança e con�abilidade

Follow-up de 
processos porta 
a porta 

TRADING
ASSESSORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

Assessoria de 
importação e 
exportação

Atuação em nome 
do cliente no Brasil 
ou no exterior

Consultoria 
aduaneira, tributária 
e �nanceira

Outsourcing das 
atividades de 
comércio exterior



Controle de estoque com 
sistema WMS: software 
de gestão de serviços e 
de armazenagem

Emissão de 
relatórios
gerenciais de 
controle de 
estoque

Movimentação �scal de cargas realiza-
da com as notas �scais do cliente (sem 
emissão de NF de transferência para 
armazém geral)

Gerenciamento de pedi-
dos e distribuição para 
clientes em todo Brasil

LOGÍSTICA
INSTALAÇÃO DE EMPRESAS SATÉLITE

Operação com 
Regime especial 
logístico do ES

Abertura de CNPJ no 
endereço da Soimpex para 
empresas distribuidoras

Disponibilidade de sala de escritório 
exclusiva e acesso as áreas comuns: 
sala de reunião, treinamento e refeitório

Utilização de mão de obra 
especializada Soimpex 
para gestão do estoque



LOGÍSTICA
ARMAZENAGEM E SERVIÇOS

Terreno próprio de 24.000 m², 
compreendendo área de armazenagem, 
boxes de o�cina, espaços para 
instalação de clientes. 

Operação de 
carga e descarga 
de caminhões 
e contêineres

Administração 
e controle do 
estoque dos 
clientes com 
segurança 24h

Movimentação física: 
recebimento, expedição, 
separação de pedidos, 
distribuição



LOGÍSTICA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Serviços de manutenção 
técnica, inspeções e reparos 
mecânicos.

Pintura em cabine 
industrial especi�ca 
para pinturas de 
alta qualidade

Lavagem industrial com 
utilização de lavador de 
alta pressão e estação de 
tratamento de e�uentes

Montagem e desmonta-
gem de equipamentos, 
ovação de container, 
peação e adequação 
para transporte.



POR QUE NOS CONTRATAR?
Soluções em Comércio exterior 
e logística integrada

Centralização da gestão 
dos processos 

Terceirização das atividades operacionais 
para dar foco a sua atividade principal

Atualização constante da legislação 
reduzindo riscos e barreiras

Mão de obra 
especializada

Redução de custos �xos e ganhos 
com volume em escala

Localização 
estratégica no ES

Atendimento personalizado com 
acompanhamento constante

Segurança e con�abilidade 
do Grupo Sotreq



soimpex.com.br

contato@soimpex.com.br

55+ 27 3204-6650

Rod. Governador Mário Covas, 10.225
KM 279 - Tims - Serra/ ES


