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Grupo Coimex comemora 
65 anos
Evento em São Paulo lançou nova logomarca do Grupo; 
em palestra, ex-presidente do Banco Central Henrique 
Meirelles apresenta panorama macroeconômico para 
os próximos anos

Empresários, dirigentes 
de bancos, advogados 
e economistas presti-

giaram o evento que come-
morou os 65 anos do Grupo 
Coimex, em São Paulo. No 
encontro foram lançados a 
nova logomarca do Grupo, 
um selo comemorativo e um 
livro que conta a trajetória da 
família Coser pela economia 
brasileira, desde a fundação 

de uma pequena corretora de 
café em Vitória (ES) pelo jo-
vem empreendedor Otacílio 
até a consolidação do Grupo, 
que compartilha o controle 
acionário de importantes em-
presas de diferentes áreas.

“Soubemos navegar pelas 
águas nem sempre tranqui-
las de nossa economia e com 
certeza hoje estamos muito 
bem preparados para os pró-

ximos 65 anos”, disse Otací-
lio Coser, fundador do Grupo 
e hoje presidente do Conse-
lho de Administração. 

De acordo com o pre-
sidente do Grupo, Orlando 
Machado Júnior, a Coimex 
continuará investindo no 
crescimento e na diversifi-
cação dos negócios, olhando 
sempre para diversos setores. 
“Isso traz equilíbrio duran-

Otacílio Coser, presidente do 
Conselho de Administração
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te os períodos turbulentos 
da nossa economia. Por isso 
estaremos sempre abertos a 
novos negócios e parcerias”, 
afirmou.

E foi pensando no futuro 
que o Grupo convidou Hen-
rique Meirelles, ex-presiden-
te do Banco Central, para 
falar sobre as perspectivas 
da economia brasileira e o 
ambiente de negócios para 
os próximos anos durante o 
evento comemorativo. De 
acordo com Meirelles, o mais 
importante para que a econo-
mia brasileira volte a crescer 
é o país retomar a confiança. 
“Para isso, é necessário que 
a nova equipe econômica co-
loque em prática os ajustes 
fiscais já anunciados. E esse 
crescimento poderá ser ace-
lerado caso sejam reduzidas 
algumas distorções existen-
tes, como impostos elevados, 
logística inadequada e custo 
da energia acima da média.”

Grupo Coimex
Fundado em 1949 em Vi-

tória, o Grupo Coimex, um 
dos mais tradicionais gru-
pos empresariais do Espíri-
to Santo e do Brasil, surgiu 
como uma empresa exporta-
dora e comercializadora de 
café. Seis décadas depois, 
está relacionado entre os 
maiores grupos empresariais 
do país, aportando capital, 
inteligência estratégica, re-
putação e governança cor-
porativa aos negócios que 
desenvolve ou dos quais 
participa, sempre orientado 
pela visão empreendedora de 
seu fundador, Otacílio José 
Coser.

O Grupo Coimex com-
partilha o controle acionário 
de diversas e importantes 
empresas que, por sua vez, 
ocupam posição de destaque 
ou liderança em seus respec-
tivos segmentos de atuação, 

destacando-se os investi-
mentos em infraestrutura 
e logística, segmentos nos 
quais o Grupo inclui-se en-
tre os maiores players da 
economia brasileira.

A holding Coimex Em-
preendimentos e Participa-
ções Ltda. (Coimexpar) é 
responsável pelo controle 
de todos os investimentos, 
tanto nas empresas em que 
o Grupo detém o controle 
acionário como naquelas em 
que participa do bloco de 
controle. São oito empresas 
de diferentes segmentos de 
atuação que, juntas, faturam 
cerca de R$ 7 bilhões e ge-
ram mais de 6 mil empregos.

Desde 1999, o Grupo 
Coimex mantém a Funda-
ção Otacílio Coser, que tem 
como foco a educação e o 
desenvolvimento comunitá-
rio. Atualmente, a Fundação 
administra tanto o investi-
mento social privado de em-
presas que têm participação 
acionária do Grupo Coimex 
quanto de empresas que não 
têm relação acionária com 
o Grupo, mas compartilham 
dos mesmos princípios. É 
associada à RedEAmerica 
(Rede Interamericana de 
Fundações e Ações Em-

presariais para o Desenvol-
vimento de Base) e ao Gife 
(Grupo de Institutos, Funda-
ções e Empresas). 

O Grupo Coimex é asso-
ciado também ao Instituto 
Ethos desde 1999 e é sig-
natário do Global Compact 
desde 2000.

Orlando Machado, 
presidente

ex-presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles
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Principais Empresas do 
Grupo Coimex

Coimexpar – A Coimex Empreendimentos e Par-
ticipações, Coimexpar, é a holding do Grupo Coimex, 
que organiza a estratégia do conjunto de empreen-
dimentos do grupo, buscando a melhor alocação de 
recursos e investimentos em todas as suas esferas de 
atuação. 

Tegma Gestão Logística S.A – É uma das princi-
pais empresas do setor de logística do Brasil e líder no 
setor de transporte de veículos zero km. 

Companhia Portuária Vila Velha (CPVV) — A 
empresa é líder na prestação de serviços de apoio lo-
gístico offshore às operações de exploração de óleo e 
gás nas Bacias de Campos e do Espírito Santo e opera 
através de dois terminais portuários: o terminal priva-
tivo de Vila Velha (ES), e o terminal de Macaé. 

Cisa Trading – Líder na importação para a indús-
tria e o comércio brasileiros, atua com produtos ele-
troeletrônicos, químicos, farmacêuticos, cosméticos, 
veículos e bens de capital. 

Companhia Energética de Petrolina (CEP) — 
Considerada empresa-modelo dentre as novas usinas 
termelétricas brasileiras, a CEP possui, atualmente, ca-
pacidade de geração de 128 MW de energia, suficiente 
para atender a uma cidade de 500 mil habitantes. 

Concessionária Rodovia do Sol (Rodosol) – Em-
presa responsável pela administração do Sistema Ro-
dovia do Sol, formado por 3,5 km de ponte sobre o mar 
entre Vitória e Vila Velha e mais 68 km de rodovia até 
Guarapari (ES), um dos mais importantes eixos rodo-
viários do Estado do Espírito Santo..

Concessionária Eco101 – A Eco101 administra o 
trecho de 475,9 quilômetros da BR-101, sendo 17,5 
quilômetros no estado da Bahia e 458,4 quilômetros 
no Espírito Santo, onde a rodovia passa por 25 muni-
cípios, chegando à divisa com o Rio de Janeiro.

Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários 
– Criada em 2006, a Coimex Capital Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. é o braço de incorporação imo-
biliária do Grupo Coimex. 

Coimex Administração de Consórcios (Consór-
cio Viwa) - A empresa surgiu em 1975 como um dos 
primeiros empreendimentos do Grupo Coimex. Idea-
lizada para administrar recursos de pessoas físicas e 
jurídicas, oferece, há 39 anos um sistema de autofinan-
ciamento flexível e variado para aquisição de bens de 
consumo e serviços. 


