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Seguimos apoiando 
nossos associados 
com atualizações 
sobre o mercado, 
busca de novas 
plataformas 
comerciais para o 
período atípico e 
impulsionamento 
e aproximação da 
nossa indústria com 
seus clientes.

O período desta gestão do Centro das Indústrias de Curtumes do 

Brasil (CICB) se iniciou exatamente na semana em que os primeiros 

casos de contaminação pelo novo Coronavírus foram anunciados 

no Brasil, em março de 2020. Todos sabem o que aconteceu em 

seguida: surgiram as novas questões e cuidados de saúde, os 

lockdowns, fechamento de atividades econômicas e tantas outras 

transformações na nossa rotina. Nossa gestão atuou desde o início 

da pandemia para compartilhar a importância da indústria do couro 

para setores essenciais (como de transportes, higiene, alimentação 

e medicamentos) e para toda a sociedade, com segurança e um 

olhar atento à integridade das pessoas. Seguimos apoiando nossos 

associados com atualizações sobre o mercado, busca de novas 

plataformas comerciais para o período atípico e impulsionamento e 

aproximação da nossa indústria com seus clientes.

Chegamos a 2022 com resultados positivos, muita experiência, 

novos aprendizados e formas inovadoras de trabalho, mas é notório 

que esta jornada não foi fácil para ninguém no mundo inteiro. Todos 

nós mudamos, não só no âmbito profissional, mas também pessoal, 

com nossas famílias, nossas atividades de lazer e até na forma como 

nos comunicamos. 

Palavra 
do presidente

Encerro este ciclo como presidente do Conselho Diretor do 

CICB honrado por ter feito parte deste grande esforço, ao 

lado de todos os nossos conselheiros, associados, a equipe 

operacional da entidade, as empresas que patrocinaram as 

nossas atividades e todos os públicos que se envolveram nas 

ações que promovemos. Obrigado pela confiança e seguimos 

juntos, apoiando o couro e dando visibilidade aos seus atributos 

de sustentabilidade e de transformar positivamente a vida das 

pessoas em qualquer período histórico. 

Gilmar Harth

Presidente do Conselho Diretor do CICB

2020-2022
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Diretoria do CICB – 2020-2022

Presidente do Conselho Diretor: Gilmar Harth - 

Couros Bom Retiro

1º Vice-Presidente: Cézar Muller - AP Muller

2º Vice-Presidente: Edson Vanzella - Vancouros

Vice-Presidente de Gestão Corporativa: Luis 

Eduardo Fuga - Fuga Couros

Vice-Presidente de Marketing e Promoção 

Comercial: Alessandro Ubaldino Sousa - Minerva

Vice-Presidente de Comércio Exterior: Evandro 

Durli - Durli Couros

Vice-Presidente de Mercado Interno: Augusto 

Sampaio Coelho - Moderno

Vice-Presidente de Tecnologia: Paulo Enzweiler - 

Ind. de Peles Minuano

Vice-Presidente de Gestão Estratégica: Emílio 

Carlos Bittar - Coming

Vice-Presidente de Matéria-Prima e Produtos: 

Eduardo Matiolli Rizzi - JBS Couros

Vice-Presidente de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável: Adilson Pereira - 

JBS Couros

Vice Presidente de Entidades Regionais: Jair 

Krummenauer - Cortume Krumenauer

Conselho Fiscal

Titulares

Emerson B. Fuga -  Luiz Fuga

Eduardo Seleme - Viposa S/A

Volnei Durli - Durlicouros

Suplentes

Magali Grandi - Curtume Natur

Carlos Gilberto Santos Obregon - JBS Couros

Rodrigo Saragiotto - Romeu Couros

Entidades Regionais

AICSUL – Assoc. das Ind. de Curtumes do Rio 

Grande do Sul – Novo Hamburgo – RS

SINCURT/MT – Sind. Ind. Curtimento Couros e 

Peles Afins do Est. MT – Cuiabá – MT

Sindicurtume – Sind. das Ind. Curtumes e 

Correlatos Est. GO – Goiânia – GO

Equipe executiva

Presidente Executivo: José Fernando Bello

Bianca Corrêa – Promoção Comercial

Inez Gomes – Secretaria 

Jéssica Fontoura – Comunicação e Imprensa

João Carlos Feller – Financeiro 

Letícia Nunes Luft – Gerência do Projeto 

Brazilian Leather

Ricardo Michaelsen – Lei do Couro e 

Inspiramais

Rogério Cunha – Inteligência Comercial e CSCB

Este relatório foi produzido com ações de março de 

2020 a março de 2022.

INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO 1
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Desde o primeiro 
instante dos 
novos tempos, 
estivemos 
sempre juntos

Nossa gestão se iniciou e, na mesma semana, a pandemia mudou completamente 

a dinâmica da sociedade no Brasil, a exemplo do que já vinha acontecendo em 

outras partes do mundo. O CICB se posicionou firmemente em todas as frentes para 

garantir o trabalho dos curtumes, defendendo a atividade, protegendo a saúde das 

pessoas e levando informações sobre o novo momento.
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COMO 
ACONTECE A 
CONTAMINAÇÃO

POLÍTICA IDEAL DE TRABALHO

RECOMENDAÇÕES DE 
PREVENÇÃO COVID-19

Febre
Tosse
Fadiga
Falta de ar
Dores no
corpo

Idosos
Gestantes
Diabéticos
Pessoas com 
problemas 
cardiovasculares
ou respiratórios

Sintomáticos de gripe
Portadores de doenças graves 
como câncer e HIV

QUEM FAZ 
PARTE DO 
GRUPO DE 
RISCO

DEVE 
FICAR 

EM CASA

CASO APRESENTE SINTOMAS,
PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA

ATRAVÉS DE 
TOSSE OU 
ESPIRRO

ALIMENTOS 
OU OBJETOS

CONTAMINADOS

CONTATO 
DIRETO COM 
INFECTADO

Colaboradores que residem 
com infectados ou casos 

suspeitos devem 
ser dispensados.

Evite aglomerações 
na entrada e saída da 
unidade de trabalho.

Instrua colaboradores 
a evitar tocar no rosto 

e mucosas.

Mantenha a distância de 2m 
entre cada colaborador na 

entrada e saída de refeitórios.

Fontes: Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Economia e Abicalçados | Data: Abril de 2020 

Evite contato físico 
desnecessário entre 

colaboradores.

Realize reuniões ao ar livre, 
com poucas pessoas ou 

preferencialmente via web.

SINTOMAS

2m

Acessar o arquivo

Para apoiar nossa indústria e demais parceiros na 

condução do trabalho seguro em meio a tantas 

incertezas, produzimos um infográfico com instruções 

para as melhores práticas na prevenção à Covid-19 no 

ambiente laboral.

Infográfico 
Melhores Práticas

CADEIA PRODUTIVA
DO COURO

FRIGORÍFICO

PECUÁRIA

CURTUME

BIODIESEL GELATINA &
COLÁGENO

FERTILIZANTES HIGIENE 
& LIMPEZA

INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA

MANUFATURA MODA
Roupas, Calçados, 
Bolsas, Artigos 
esportivos
REVESTIMENTOS
Ind. Moveleira
Ind. Automotiva
Ind. Aeronáutica
Ind. Naval

As indústrias alimentícias, da carne e do 
leite, mantêm suas atividades e abate 
animal — essas atividades geram resídu-
os, como a PELE. Esse subproduto, se não 
processado para reutilização, tende a ser 
descartado, causando um enorme impac-
to ambiental.

Os curtumes trabalham para evitar esse 
impacto e colaborar com a produção de 
ítens indispensáveis à sociedade.

Inserida em uma das cadeias mais impor-
tantes do agronegócio, a indústria do 
couro faz parte da economia circular, em 
um ciclo que beneficia vários outros 
setores, protegendo acima de tudo as 
pessoas e o meio ambiente.

O resultado anual do cumprimento desse 
ciclo é a garantia de que 40 milhões de 
peles bovinas terão o destino correto.

Infográfico desenvolvido por: Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) | Data: Abril de 2020 

Acessar o arquivo

Produzimos e divulgamos amplamente um 

documento informando a sociedade sobre 

a cadeia produtiva na qual o couro está 

inserido, mostrando que fornecemos insumos 

essenciais, como medicamentos, itens de 

higiene e alimentação.

Infográfico da 
Cadeia Produtiva

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpOQ0Nq7-cicb-recomendacoes-de-prevencao-covid19.pdf
https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpf5zaoO-cicb-infografico-cadeia-produtiva-couro-1.pdf
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A partir de uma ação direta do CICB junto ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias destacou 

a produção industrial do couro como essencial dentro 

dos serviços de abastecimento no país. “Couro é 

serviço essencial porque faz parte da cadeia produtiva”. 

A declaração foi dada em entrevista da TV aberta, nas 

primeiras semanas da pandemia no país.

Ministra declara 
o couro essencial

Couro é serviço essencial porque 
faz parte da cadeia produtiva.

Assistir o vídeo

No dia 9 de abril de 2020, o CICB realizou 

uma live com a atualização dos efeitos do 

Coronavírus no setor de couros em todo o 

mundo. Foram apresentados o panorama atual, 

o cenário em mercados de interesse para a 

indústria e houve a participação da audiência no 

compartilhamento de conteúdo.

Assistir o vídeo

LIVE CICB: atualização 
dos efeitos do coronavírus 
no setor de couros

https://www.youtube.com/watch?v=vw8dAFEgpaI
https://www.youtube.com/watch?v=3_DvkBcUvic
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Português Inglês

Assistir o vídeo Assistir o vídeo

Tivemos um posicionamento firme sobre a importância do trabalho do couro, 

que vai muito além da produção de um material de revestimento, sendo parte 

da produção de medicamentos, biodiesel, produtos de higiene e alimento. Uma 

declaração do CICB registrou essa visão e apoiou o setor em sua atividade.

Declaração – Couro como 
Atividade Essencial

Redução temporária 
de mensalidades

Em face ao panorama de todos os setores 

econômicos no início da pandemia, e com 

um olhar atento aos seus associados, o CICB 

decidiu reduzir temporariamente o valor de 

suas mensalidades. Nos meses de maio e junho, 

houve desconto de 30% sobre o valor pago.

https://www.youtube.com/watch?v=mwTqkXb4IAs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=KS_iLBHWgso&t=4s 
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Passadas as primeiras semanas do início da pandemia no país, o CICB 

desenvolveu uma série de ações para mostrar a força da indústria do 

couro. Apresentamos os fatos de que os curtidores do Brasil estão 

sempre prontos, têm altíssima capacidade e potencial de produção. 

Ao mesmo tempo, levamos aos nossos associados informações que 

pudessem ser úteis sobre esse período de transformação.

Somos fortes, 
iremos sempre 
em frente

CAPÍTULO 2
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No dia 24 de abril de 2020, promovemos uma 

nova live, desta vez focada no consumo e 

mudanças de comportamento de compras com 

a chegada da pandemia.

Live: Panorama e 
demandas do consumo 
para a indústria de couros 
em meio ao coronavírus

Assistir o vídeo

https://youtu.be/x_jw7LD9nbM
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Live Setor de Couros e o 
Mercado Norte-Americano 
no Panorama Atual

Com a participação de Nate Herman, vice-

presidente sênior da Associação Norte-

Americana de Calçados e Confecções (AAFA), e 

Stephen M. Sothmann, Presidente do Conselho 

Norte-Americano de Couros e Peles (LHCA), o 

CICB realizou esta importante live no dia 7 de 

maio de 2020. A atividade contou com tradução 

simultânea e trouxe dados relevantes para a 

estratégia dos curtumes do Brasil com foco nos 

EUA (um dos mais relevantes mercados) em 

meio ao período tão atípico.

Assistir o vídeo

Panorama Atual da China 
e da Itália para o Mercado 
do Couro

Com a participação de Luca Boltri, diretor-

adjunto da Associação Italiana da Indústria 

Curtidora / Unione Nazionale Industria 

Conciaria (UNIC), e Li Yuzhong, presidente da 

Associação da Indústria do Couro da China / 

China Leather Industry Association (CLIA), esta 

live mostrou dados importantes sobre dois dos 

maiores países compradores de couro do Brasil. 

Foi no dia 13 de maio.

Assistir o vídeo

https://youtu.be/6E0dqKN3nkY
https://youtu.be/6E0dqKN3nkY
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Após as lives com participações de convidados 

internacionais, o CICB organizou lives 

conduzidas exclusivamente pelo gestor de 

Inteligência Comercial da entidade, Rogério 

Cunha, com os dados, números e informações 

relevantes para indústria brasileira de couros. 

Houve edições em 2020 em 17 de junho, 2 de 

julho e 13 de agosto.

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Lives de atualização 
do panorama

17 de junho de 2020 2 de julho de 2020

13 de agosto de 2020

Brazilian Leather 
in Focus

Foram seis episódios mostrando a história, os usos, os atributos 

e a sustentabilidade do couro brasileiro em vídeo. A série Brazilian 

Leather in Focus foi apresentada em uma linguagem clara para todos 

os públicos, aproximando o consumidor deste incrível material e 

promovendo os valores com os quais a indústria nacional trabalha. 

Os vídeos foram ativados no mercado brasileiro e internacional, com 

legendas em inglês.

Assistir o vídeo Assistir o vídeo

Origens Sustentabilidade real

Assistir o vídeo

Conforto e requinte

Assistir o vídeo

O curtume

Assistir o vídeo

Por todo o lugar

Assistir o vídeo

Couro é fashion

https://youtu.be/HOBeGQl8mS8
https://youtu.be/xEg2sbhgdXA
https://youtu.be/kD7YYzULC84
https://www.youtube.com/watch?v=YG6CwHXgBCw&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=-6pZc6EJxzk&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=_DLeQxzVDIo&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=-GdBX2ZWtxE&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=CSFKzbBETR8
https://www.youtube.com/watch?v=5wn3eCb8JNY
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A força do empresário do setor de couros do Brasil, sua visão sobre o futuro e o 

otimismo que só a dedicação intensa ao trabalho podem trazer foram mostrados 

na série Leather Forward. Vídeos curtos de empresários do setor curtidor com 

mensagens ao mercado internacional, com legendas em inglês, foram ativados em 

todos os canais do CICB, fazendo desta série um grande sucesso de audiência.

Leather 
Forward

Rafael Coelho
Curtume Moderno

Assistir o vídeo

Camila K. C. Galindo 
Curtume J. Kempe

Assistir o vídeo

Cezar Luiz Müller 
Curtume AP Müller

Assistir o vídeo

Verônica Meurer
Curtume Courovale

Assistir o vídeo

Felipe Saragiotto 
Casa Romeu

Assistir o vídeo

Gabriel Doria
Gobba Leather

Assistir o vídeo

Camila Koefender
Curtume Rusan

Assistir o vídeo

Mauro Pedro Becker 
Curtume Mats

Assistir o vídeo

Mateus Enzweiler
Grupo Minuano

Assistir o vídeo

Rodrigo Costa 
Curtume Santa Croce

Assistir o vídeo

Gilmar Harth
Curtume CBR

Assistir o vídeo

Live Varejo, moda e couro 
no Brasil – um olhar sobre 
as transformações do 
consumo e da atividade 
na indústria

O evento online teve a participação de 

Edmundo Lima, diretor executivo da 

Associação Brasileira do Varejo Têxtil 

(ABVTEX), no dia 29 de maio de 2020. 

Ele apresentou dados sobre a verdadeira 

revolução pela qual estava atravessando o 

varejo no país, com o crescimento de compras 

online, os desafios logísticos e os períodos de 

fechamento do comércio.

Assistir o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=cdq2hQ2T_Ck
https://www.youtube.com/watch?v=pX9G8g50sNU
https://www.youtube.com/watch?v=ZgPwIgsHDOs
https://www.youtube.com/watch?v=YgLOTK_3fgY
https://www.youtube.com/watch?v=yisrqYduBLg
https://www.youtube.com/watch?v=tV5FfNRw0-M
https://www.youtube.com/watch?v=7BMUTqWWlys
https://www.youtube.com/watch?v=rIwnE27pb-A
https://www.youtube.com/watch?v=Hbi4F454bTk
https://www.youtube.com/watch?v=S2RzpBTdLCc
https://www.youtube.com/watch?v=2A7cuSwtsn8
https://youtu.be/Ib_MNbI1aB8
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Buscamos novas
plataformas 
de conexão e 
tendências

O CICB pesquisou e se envolveu na interface para promover as vendas 

do couro brasileiro durante a pandemia em variadas plataformas. Com a 

impossibilidade de realização de feiras presenciais, nossos esforços se 

voltaram à descoberta de canais que pudessem ser base de comercialização 

e relacionamento para o nosso produto. Também a pesquisa e a entrega de 

tendências e novos projetos estiveram no escopo desta atividade.

CAPÍTULO 3
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A maior realizadora mundial de feiras do setor 

de couros, a APLF, organizou um espaço virtual 

para conectar empresas no mundo inteiro: 

o Sampleroom. A plataforma proporcionou 

matchmaking de compradores e vendedores, 

mostra online de produtos e exposição de 

marca para toda a rede da APLF. Uma das 

ações realizadas pelo Sampleroom foi um 

book de tendências entregue nas mãos de 

designers e compradores de couro, com um 

grande diferencial: amostras de couro, com 

identificação dos fornecedores, foram enviadas 

junto à publicação.

Sampleroom

Acessar link

365 Showroom 
Lineapelle

Uma das feiras centrais para o calendário mundial 

do couro e a moda, a Lineapelle de Milão não 

ocorreu no primeiro semestre de 2021. Mas, um 

showroom digital – o 365 Showroom Lineapelle 

– deu conta de conectar expositores de couro 

e compradores. Cinco curtumes brasileiros 

integraram a plataforma. 

Acessar link

https://virtual.aplf.com/aplf-introduces-sampleroom/
https://365.lineapelle-fair.it/en/
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Foram realizadas três edições 

digitais do Inspiramais. Os eventos 

foram feitos integralmente online, 

com possibilidade de visitação 

de expositores de forma remota, 

rodadas de negócios em ambiente 

virtual, palestras transmitidas ao 

vivo e outras inovações. O público 

brasileiro e internacional – tão fiel 

ao Inspiramais – prestigiou em peso 

as três edições, em agosto de 2020, 

janeiro de 2021 e junho de 2021.

Inspiramais 
Digital

Asean 
Digital Week

Em julho de 2021, a organizadora de feiras APLF realizou a 

Asean Digital Week, um evento digital para relacionamento 

comercial com público alvo de compradores para o setor 

de calçados do Vietnã e Indonésia. Curtumes brasileiros 

participaram, mostrando o potencial de fornecimento 

a estes dois países que têm apresentado índices de 

crescimento em importação de couros.
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Rodadas de negócio foram organizadas 

com compradores internacionais, ligados à 

produção de calçados casuais e de segurança. 

Empresas do setor de couros do Brasil foram 

convidadas a integrar este Projeto Comprador 

online, organizado pelo CICB e Assintecal em 

maio de 2021.

Projeto 
Comprador

Matchmaking on Demand 
da Apex-Brasil

A ApexBrasil iniciou em 2021 uma nova ação de 

Matchmaking on Demand. A dinâmica da iniciativa 

deu a atribuição à ApexBrasil para pesquisar 

possíveis compradores no mercado externo e fazer 

o agendamento de reuniões diretamente entre 

os exportadores brasileiros e os importadores 

internacionais. O CICB promoveu esta grande 

novidade junto aos curtumes, e todo o potencial de 

relacionamento e pesquisa da ApexBrasil.

Preview 
do Couro

Consultorias especializadas junto aos curtumes 

participantes do Inspiramais têm como objetivo 

criar uma coletânea de couros especiais, feitos 

com antecipação de tendências. Esse é o conceito 

básico do Preview do Couro, que foi realizado em 

todas as edições do Inspiramais nos últimos anos, 

inclusive em suas edições virtuais.
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Virtual APLF 
China e Índia

Curtumes brasileiros participaram das edições virtuais 

da feira APLF, uma com foco na Índia e outra na China. 

Os eventos puderam aproximar fornecedores ligados 

à cadeia do couro ao extenso rol de clientes, parceiros 

e compradores de diversas indústrias que mantêm 

vínculos de confiança e relacionamento com a APLF. 

Cada expositor teve um estande virtual exclusivo, 

onde destacou fotos de seus produtos e serviços, com 

possibilidade de abertura de conversas com visitantes. 

Os eventos ocorreram em janeiro de 2021.

Product 
Launching Week

Foram realizadas reuniões online 

com compradores que receberam 

o “APLF Trend Book Fall-Winter 

2022/23”, com amostras de quatro 

curtumes brasileiros.
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Depois de temporadas muito bem sucedidas com foco em 

cultura, moda, móveis e relacionamento comercial, o projeto do 

setor de couros Design na Pele inovou mais uma vez. Em 2022, 

a iniciativa traz um ciclo de criatividade e experimentação, 

unindo o conhecimento de cinco curtumes brasileiros com o 

trabalho da consultoria italiana Arsutoria Vision Lab. E com um 

ingrediente inédito: o concurso Next Gen Designers 2022 For 

DNP, que vai selecionar no primeiro semestre de 2022 cinco 

designers para um período de mentoria online exclusiva com 

professores da Arsutoria School, utilizando couros brasileiros 

e criando novos produtos que serão expostos na grande mídia 

especializada e em feiras do setor.

Design 
na Pele
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Com realização da Abimóvel e apoio do CICB e 

parceiros, foram realizadas edições especiais do 

Projeto Fornecedor, conectando em reuniões online 

indústrias de móveis brasileiras que compram 

couro e fornecedores de matéria-prima para este 

setor. Fábricas de potencial da indústria moveleira 

participaram. O projeto ocorreu isoladamente 

(em data específica) e também integrando a 

programação do Inspiramais.

Projeto 
Fornecedor

Show On 
Run platform

A feira Shoes and Leather Vietnam, tradicionalmente 

tem a participação do Brasil. No período em que o 

evento não ocorreu presencialmente, uma plataforma 

digital se encarregou de conectar fornecedores e 

compradores e, mais uma vez, o CICB esteve junto 

promovendo o espaço e a importância do Vietnã para as 

exportações de couro do Brasil.

Acessar link

https://showonrun.shoesleather-vietnam.com/
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BRAZILIAN LEATHER WEBINAR SERIES / 24 SET 2020 / BRAZIL  

O QUE ESTÁ DIRECIONANDO A RELAÇÃO DAS 
MARCAS E SEUS FORNECEDORES HOJE E AS 
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO? QUAL É O 
PAPEL EM PROFUNDIDADE DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS NA INDÚSTRIA DA MODA? ONDE 
SE POSICIONA A SUSTENTABILIDADE NESTE 
ESCOPO? ESTAS E OUTRAS PERGUNTAS ESTI-
VERAM EM PAUTA NA PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
BRAZILIAN LEATHER WEBINAR SERIES – TEMA 
CENTRAL FASHION AND SUSTAINABILITY, COM 
YOANN REGENT (GRUPO KERING), BETO BINA 
(VERT / VEJA), WALTER RODRIGUES (DESIG-
NER / INSPIRAMAIS) E VERÔNICA MEURER 
(CURTUME COUROVALE).

FURNITURE
AND
SUSTAINABILITY

BRAZILIAN LEATHER WEBINAR SERIES / 15 OUT 2020 / BRAZIL  

A EDIÇÃO FURNITURE AND SUSTAINABILITY 
DO BRAZILIAN LEATHER WEBINAR SERIES 
TROUXE BOAS PERSPECTIVAS PARA O SEGMEN-
TO DE MÓVEIS E COURO: O OLHAR APROFUN-
DADO DO CONSUMIDOR PARA O CONFORTO DE 
SEU LAR E A QUALIDADE DE SEUS MÓVEIS A 
PARTIR DE 2020 AMPLIA O HORIZONTE PARA 
A INDÚSTRIA CURTIDORA. COMPARTILHARAM 
AS SUAS VISÕES SOBRE O TEMA COSIMO BARD 
(NATUZZI), ANDREA CAFIERO (NATUZZI), 
RODRIGO BRENNER (SÓCIO DE MAURÍCIO 
NORONHA NA FURF DESIGN STUDIO) E (MA-
TEUS LEÃO ENZWEILER, GRUPO MINUANO).

AUTOMOTIVE
AND
SUSTAINABILITY

BRAZILIAN LEATHER WEBINAR SERIES / 06 NOV 2020 / BRAZIL  

O SEGMENTO AUTOMOTIVO FOI A PAUTA 
CENTRAL DA ÚLTIMA EDIÇÃO DO BRAZILIAN 
LEATHER WEBINAR SERIES. A RELAÇÃO DO 
COURO COM ESTE MERCADO, AS PERCEPÇÕES 
DO CONSUMIDOR E A INFLUÊNCIA DE TEMAS 
COMO A SUSTENTABILIDADE E O MEIO 
AMBIENTE NA ESTRATÉGIA DOS MAIORES 
PLAYERS MARCARAM O DEBATE REALIZADO COM 
STEPHEN JESKE (VICE-PRESIDENTE DA GST 
AUTOLEATHER, UMA DAS EMPRESAS LÍDERES 
GLOBAIS NO FORNECIMENTO DE COMPONENTES 
DE COURO PARA MONTADORAS COMO TOYOTA, 
DAIMLER E GM) E KIM SENA (GERENTE DE 
SUSTENTABILIDADE DA JBS COUROS).
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PLAYERS MARCARAM O DEBATE REALIZADO COM 
STEPHEN JESKE (VICE-PRESIDENTE DA GST 
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GLOBAIS NO FORNECIMENTO DE COMPONENTES 
DE COURO PARA MONTADORAS COMO TOYOTA, 
DAIMLER E GM) E KIM SENA (GERENTE DE 
SUSTENTABILIDADE DA JBS COUROS).

CAPÍTULO 4

As ações de diálogo, qualificação, compartilhamento de dados, 

exposição de ideias e multiplicação de projetos que o CICB 

promoveu para munir a indústria com informações estratégicas e 

novas tendências.

Novas conversas, 
tendências e 
informações 
relevantes
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28 de abril de 2021

11 de novembro de 2021

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

28 de julho de 2021

Assistir o vídeo

Webinars Análise 
de Mercado

Ao longo de todo o ano de 2021, e com previsão 

novamente para o primeiro trimestre de 2022, o 

CICB promoveu webinars periódicos para atualizar 

o setor de couros com as principais informações de 

inteligência de mercado. Foram realizados eventos 

em 28 de abril de 2021, 28 de julho de 2021 e 11 de 

novembro de 2021.

O CICB apresenta quinzenalmente em um vídeo rápido 

uma análise objetiva das principais informações 

recentes de estratégia e resultado do couro brasileiro. 

O conteúdo é ativado em todas as mídias do CICB. 

As edições habituais são apresentadas por Rogério 

Cunha, da Inteligência Comercial do CICB, e houve 

participações especiais de Letícia Luft, gerente do 

projeto Brazilian Leather, Bianca Corrêa, da Promoção 

Comercial, entre outros.

Minuto 
CICB

Assistir o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EqIY93-AjBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0ZwfXOI3tyQ
https://www.youtube.com/watch?v=I5CwdAMJBZs&t=2635s
https://www.youtube.com/channel/UC7Q_NPt9e9xF9rKohqbL5-A/videos
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Conteúdos dos 
associados

Nos últimos anos, promovemos de forma 

constante o trabalho de nossos associados, 

escrevendo ou reproduzindo textos e conteúdos 

sobre participações em feiras, lançamentos 

de coleções ou novidades em tecnologia e 

processo. Dar visibilidade a esse belo trabalho 

do couro brasileiro, de forma focada e individual 

sobre cada curtume, pautou essa linha de 

atuação da comunicação do CICB.

Semana 
do Calçado

Atividades abordando temáticas como 

produtividade, inovação e novas tecnologias estão 

no escopo da Semana do Calçado, que é apoiada 

pelo CICB, com organização do IBTeC. O evento já 

faz parte do calendário do setor, em um esforço 

conjunto para promover a competividade e a 

sustentabilidade setorial.
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Entrevista em formato de vídeo com personalidades 

da indústria brasileira de couros, contando sua 

trajetória, visão sobre o setor e tendências para que 

trabalha com couro. Uma conversa para refletir e 

levantar as ideias dos empresários brasileiros para 

inspirar profissionais e empresas com suas histórias.

Who is Behind 
Brazilian Leather

Guilherme Motta
JBS Couros

Maurício Medeiros
designer

Assistir o vídeoAssistir o vídeo

Maria Fernanda Sodré
A Mafalda

Assistir o vídeo

https://www.instagram.com/tv/CRmAOfdNtnt/
https://www.youtube.com/watch?v=veQFCwsL82U
https://www.instagram.com/tv/CScGraECWbG/
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Guias 
de Mercado

O CICB organizou quatro publicações digitais com foco em países-chave para a 

exportação de couro do Brasil. Toda a apuração foi feita pela entidade, com os 

dados mais atualizados. Cada guia abordou uma nação, trazendo conteúdos 

como infográficos, estatísticas do couro naquele país, as relações comerciais 

com o Brasil, oportunidades e experiências positivas. O sucesso das quatro 

primeiras edições (México, Espanha, Vietnã e Índia) lançadas em 2021, levará a 

novos lançamentos em 2022.

México

Espanha

Índia

Vietnã

Acessar o arquivo

Acessar o arquivo

Acessar o arquivo

Acessar o arquivo

A newsletter do CICB é o Conexão, que 

entrega diretamente na caixa de e-mail 

de um amplo e qualificado mailing list as 

informações mais recentes da entidade, 

seus projetos e de associados. O Conexão é 

produzido em português (para os públicos do 

Brasil) e em inglês (para o mailing captado a 

partir de feiras e eventos no exterior).

Conexão

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpzRCw4b-guia-mexico-wide-12.pdf
https://cicb.org.br/storage/files/repositories/php4vngIN-guia-espanha-wide-6.pdf
https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpscGWqu-guia-india-wide-9.pdf
http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciamercado/login?EstudoId=2510&redirectTo=http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/EstudosDeOportunidadesDeMercados
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A ApexBrasil realizou um estudo sobre o 

ambiente de negócios, análise de mercado 

e possibilidades para a exportação de 

couros do Brasil para o México. O trabalho foi 

elaborado pela Euromonitor Internacional e 

trouxe informações muito relevantes sobre 

as oportunidades para ampliação de relações 

comerciais com o México em setores como 

o automotivo, moveleiro e calçadista, com o 

apoio do CICB para sua divulgação.

Estudo
México

Acessar o arquivo

É muito significativo o valor que as mídias sociais têm 

na comunicação, no diálogo direto com o público e 

na captação de informações. Por isso, o CICB investe 

em conteúdo de qualidade e frequência adequada de 

publicações em seus perfis no Instagram e Facebook, além 

do Youtube. O grande engajamento das páginas mostra o 

bem-sucedido trabalho que vem sendo realizado. As mídias 

sociais do projeto Brazilian Leather receberam o apoio de 

investimento em impulsionamento, o que potencializou 

ainda mais o seu alcance.

Mídias 
Sociais

Facebook Brazilian Leather

Instagram Brazilian Leather

Facebook CICB

Youtube Brazilian Leather

Acessar link

Acessar link

Acessar link

Acessar link

http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciamercado/login?EstudoId=2510&redirectTo=http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/EstudosDeOportunidadesDeMercados
https://www.instagram.com/brazilianleather/
https://www.facebook.com/brazilianleather
https://www.youtube.com/channel/UC7Q_NPt9e9xF9rKohqbL5-A/videos
https://www.facebook.com/CICBoficial
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ALLPI and IULTCS award this Certificate of Appreciation to

3rd - 5th November 2021, 
Ethiopian Skylight Hotel, Addis 

Ababa, Ethiopia

Brazilian Leather

Greening the Leather 
Value Chain!

Dr. Luis Zugno, IULTCS President Ghebregziabher Ghebremedhin, 
Ag. Executive Director of ALLPI

Prof. Mekonnen Hailemariam, Head of 
Scientific Committee

for supporting the Congress as BRONZE Sponsor.

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Congresso 
Mundial do Couro e 
Congresso IULTCS

O que há de mais novo em ciência, 

tecnologia e experiências positivas na 

indústria do couro foi compartilhado ao 

vivo, em Adis Abeba (Etiópia), e também 

online, em novembro de 2021, com a 

realização sequencial do 5º Congresso 

Mundial do Couro e do 36º Congresso da 

IULTCS (International Union of Leather 

Technologists and Chemists Societies). 

O CICB e o projeto Brazilian Leather 

apoiaram os congressos e houve uma 

palestra exclusiva sobre o setor de couros 

do Brasil, seus avanços e a Certificação de 

Sustentabilidade do Couro Brasileiro.
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The Centre for the Brazilian Tanning Indus-
try (CICB) supports its members through a 
series of actions related to institutional
representativeness, technical improvement 
projects, qualification, commercial intelli-
gence, sustainability, and image promotion. 
We strive for excellence and industry growth 
in Brazil and around the world.

O Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil 
(CICB) apoia seus associados com uma série 
de ações ligadas à representatividade institu-
cional do setor, projetos de aprimoramento 
técnico, qualificação, inteligência comercial, 
sustentabilidade e promoção de imagem. 
Buscamos a excelência e o crescimento da 
nossa indústria no Brasil e no mundo.
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Guia Brasileiro do Couro 
e Revista do Couro

Esta publicação conta com a parceria do CICB. O Guia Brasileiro do Couro é 

reconhecido em todo o mundo e traz informações precisas, ágeis e seguras 

sobre todos os curtumes, químicos, empresas de máquinas, serviços e 

outras atividades ligadas ao couro do Brasil. Trata-se de um acervo muito 

atualizado de dados e que apoia a promoção comercial. O conteúdo é 

editado pela ABQTIC, que também produz a Revista do Couro, publicação 

da qual o CICB também é parceiro. Em 2021, a Revista do Couro fez uma 

edição especial pelos 50 anos da ABQTIC, em que houve participação de um 

artigo histórico escrito por José Fernando Bello, presidente executivo do 

CICB, e que teve ampla atuação na entidade-irmã nas últimas décadas.
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Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Fashion and Sustainability, com Yoann Regent (grupo 

Kering), Beto Bina (Vert / Veja), Walter Rodrigues (designer / 

Inspiramais) e Verônica Meurer (Curtume Courovale). 

Dia 24 de setembro de 2020.

Furniture and Sustainability, com Cosimo Bardi (Natuzzi), 

Andrea Cafiero (Natuzzi), Rodrigo Brenner (Furf Design 

Studio) e Mateus Enzweiler (Grupo Minuano). 

Dia 15 de outubro de 2020. 

Automotive and Leather, com Stephen Jeske (GST 

Autoleather) e Kim Sena (JBS Couros). 

Dia 6 de novembro de 2020.

O PROJETO BRAZILIAN LEATHER 
REUNIU OS MAIORES NOMES DA 
INDÚSTRIA GLOBAL EM UMA 
SÉRIE DE TRÊS WEBINARS.

JUNTOS, ESPECIALISTAS DAS 
INDÚSTRIAS DA MODA, MÓVEIS 
E AUTOMOTIVA COMPARTILHARÃO 
INTELIGÊNCIA BASEADA NO 
MERCADO E VOLTADA AOS 
CLIENTES E EXPECTATIVAS 
PARA DISCUTIR AS MUDANÇAS 
DE COMPORTAMENTO E CONSUMO, 
AJUDANDO A PROJETAR O 
FUTURO DA INDÚSTRIA COUREI
RA DIANTE DE UM NOVO MUNDO.

A SÉRIE COMPLETA ESTÁ DISPONÍVEL 
NA ÍNTEGRA EM NOSSO SITE OFICIAL:

WEBINARSERIES.CICB.ORG.BR

BRAZILIAN
LEATHER
WEBINAR
SERIES

“O mundo está mudando. Nós estamos 

mudando. Junte-se a nós para moldarmos o 

futuro que está por vir”. Essa foi a premissa 

que balizou toda a concepção da sequência 

Brazilian Leather Webinar Series, realizada 

pelo CICB com o apoio da National Wildlife 

Federation (NWF). Grandes nomes mundiais do 

setor discutiram a sustentabilidade nos três 

webinars organizados pela série.

Brazilian Leather
Webinar Series

O mundo está 
mudando. 
Nós estamos 
mudando. 
Junte-se a nós 
para moldarmos 
o futuro que 
está por vir.

https://www.youtube.com/watch?v=tkFiswEOdAE&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=ByzPVR73eow&t=333s
https://www.youtube.com/watch?v=137UtM8LB40&t=6s
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Sempre no início de cada mês, os 

sócios do CICB recebem uma lista 

com os próximos cursos e eventos de 

qualificação que podem ter influência 

no setor. São atividades online ou 

presenciais, com ou sem custo, para o 

treinamento de equipes e gestores.

Agenda de 
treinamentos

Site CICB

Site CSCB

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Site Brazilian Leather

Site Lei do Couro

Assistir o vídeo

Assistir o vídeo

Websites

Com atualização periódica, os websites do CICB, Brazilian Leather, CSCB e 

Lei do Couro levam a diversos públicos informações muito relevantes sobre 

o couro do Brasil. Notícias da indústria, lista de associados, estatísticas e 

documentos históricos são alguns dos conteúdos publicados. Conteúdos em 

inglês no site Brazilian Leather.

https://cicb.org.br/brazilian-leather/en
https://cicb.org.br/cscb/en
https://cicb.org.br/cicb
https://cicb.org.br/lei-do-couro
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Com o apoio do CICB, o Encontro Nacional 

ABQTIC apresentou o tema Curtume 

Sustentável a uma grande audiência, em 

formato online e presencial, no final de 2021. 

Encontro 
Nacional ABQTIC

Informações estratégicas sobre o mercado mundial 

de couro estão à disposição no aplicativo para 

smarphone Conexão Brazilian Leather. A facilidade 

traz conteúdos sempre atualizados, como notícias 

e insights exclusivos, agenda detalhada do Brazilian 

Leather, informações sobre os curtumes associados 

ao CICB, Reports da Lei do Couro e dados do setor.

Aplicativo para 
smartphone

Grupos de 
Whatsapp

O CICB gerencia grupos de Whatsapp, com centenas de 

participantes. As postagens são feitas exclusivamente 

pelo administrador, somente com conteúdo de 

interesse para o setor. Usuários ingressam no grupo por 

convite, apenas para profissionais da indústria.

Acessar link

https://chat.whatsapp.com/71YgIx1KL6DJX4jlkDxAot
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Tivemos os primeiros curtumes certificados no nível máximo 

e evoluímos ainda mais nas melhores práticas econômicas, 

ambientais e sociais.

Certificação de 
Sustentabilidade do 
Couro Brasileiro 
CSCB

CAPÍTULO 5
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A atividade ocorreu em 2020, durante a Semana 

do Calçado, evento realizado por entidades 

e institutos ligados à cadeia do couro e do 

calçado para fomentar negócios e a discussão 

de temas importantes para a atividade. 

Foram apresentadas as certificações Origem 

Sustentável e CSCB.

Webinar 
com certificações

Uma cerimônia online marcou a entrega oficial 

do certificado Diamante – nível máximo – à JBS 

Couros. A atividade contou com representantes 

da empresa em Marabá (PA) e em São Paulo, 

juntamente com a equipe do CICB. JBS Couros – 

unidade Marabá – foi a primeira empresa de couros 

wet blue a conquistar o selo máximo. Desde 2019, 

possuíam a certificação Ouro.

JBS Couros 
Diamante no 
CSCB

Assistir o vídeo

https://www.instagram.com/tv/CSFQuiSt0rn/
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Courovale 
Diamante

O nível máximo para a produção 

sustentável de couros no Brasil foi 

alcançado por Courovale, de Portão (RS). O 

curtume foi o primeiro de couros acabados 

a obter o selo Diamante no CSCB, 

atingindo 100% dos critérios e indicadores 

da Norma ABNT NBR 16296, auditada 

por meio de organismo acreditado pelo 

INMETRO. A empresa já tinha o nível Ouro 

e uma cerimônia com diretores e gerentes 

marcou a entrega da certificação.

Veja a seguir os curtumes com certificados entre 

2020 e 2022:

Curtumes 
certificados

Fuga CourosCurtumes Mats

JBS Couros Courovale
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Conteúdo inovador, exemplos inspiradores e 

experiências na cadeia do couro foram apresentados 

no Fórum CSCB de Sustentabilidade 2021, com o 

tema central Nosso Ambiente em Conexão. O evento 

foi 100% online, com grande time de palestrantes, 

patrocinadores e uma qualificada audiência, que teve 

acesso às transmissões com tradução simultânea 

português / inglês.

Fórum CSCB 
de Sustentabilidade

Primeiro dia

Assistir o vídeo

Segundo dia

Assistir o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=CSjdfYrI-s0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Efu6AQik1MY&feature=youtu.be
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Consultorias

Para todos os curtumes integrantes do programa, foi 

dada a continuidade do treinamento e consultoria. 

Este foi um trabalho muito válido para a preparação das 

empresas para a certificação e ainda tem promovido 

ganhos em termos de gestão, produtividade, meio 

ambiente e nas questões sociais.

Em Campo Bom (RS), ocorreu em 

2021 um encontro na Arezzo&Co 

para franqueados das marcas do 

grupo. O CSCB marcou presença 

nesta atividade, em que o couro teve 

a oportunidade de ser ainda mais 

valorizado como um material diferencial 

nos produtos da empresa.

Encontro de 
franqueados 
Arezzo&Co
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A norma que dá base 

à Certificação de 

Sustentabilidade do 

Couro Brasileiro recebeu 

aprimoramentos nos últimos 

anos. Para compartilhar todos 

os detalhes sobre o que mudou, 

houve um workshop online em 

2020. O evento esclareceu 

com toda a indústria o que 

mudou e como isso passou a 

ser aplicado no processo de 

obtenção da certificação.

Workshop nova 
norma CSCB

Rodadas de 
Sustentabilidade

Fabricantes de calçados tiveram um momento 

específico para pesquisa e relacionamento com 

fornecedores de materiais – incluindo o couro – que 

estivessem alinhados com a produção responsável. 

Foram as Rodadas de Negócios da Sustentabilidade, 

com 17 indústrias calçadistas e curtumes 

participantes do CSCB para a apresentação de 

coleções e levantamento de demandas em reuniões 

em Novo Hamburgo (RS), na Fenac, em 2021.
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CARTOLA

36 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020-2022

Intensificamos nossa atuação no meio online para corrigir o 

uso de expressões que violam a lei 4.888/65, como “couro 

sintético” ou “couro ecológico”. 

Lei do
Couro

CAPÍTULO 6



CARTOLA
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Desde que 
este trabalho 
começou a ser 
realizado, em 
2014:

5.892 
Marcas infratoras na web 
foram identificadas

49.111
Notificações realizadas

4.182 
Retificações

Foi o número de notificações 

enviadas para infratores no 

Facebook e Instagram no período 

deste relatório, com correções 

sobre a lei do couro

33.408

Retornos positivos de usuários, 

abrindo diálogo nas mídias sociais 

sobre o que trata a lei do couro

3.464
Correções no Facebook e Instagram 

nestes últimos dois anos

1.892

1.032
Grandes comércios online 

notificados sobre a lei



CAPÍTULO 7

Nossas ações presenciais na retomada dos 

eventos físicos, em que pudemos mostrar 

o potencial, a preparação e as perspectivas 

positivas para o couro brasileiro.

Presencialmente, 
com força total
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Casa
Cor

Um dos espaços da mostra de design de interiores CasaCor 

Minas 2021 teve como protagonista o couro. A resposta 

do público sobre a instalação foi extremamente positiva, 

mostrando a conexão das pessoas, do design e da sensação 

de conforto com o material que remete à ancestralidade, 

proteção e estética. A composição foi realizada por meio de 

uma atuação do CICB e parceiros.

Entre os dias 22 e 24 de setembro 

de 2021, o couro brasileiro 

participou com cinco curtumes 

da feira Lineapelle, em Milão. Foi a 

primeira grande feira internacional 

presencial com a integração 

de curtumes nacionais desde 

o início da pandemia, e teve um 

retorno muito positivo por parte 

de visitantes, que prestigiaram em 

grande número o evento.

Lineapelle – Milão, 
setembro de 2021
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O couro brasileiro esteve presente 

na maior feira do México para a 

cadeia de materiais e tecnologia, a 

ANPIC, em sua retomada presencial, 

em outubro de 2021. Dois curtumes 

brasileiros estiveram no evento como 

expositores, com resultados positivos 

ligados a três setores altamente 

conectados à indústria – calçados, 

móveis e automóveis.

ANPIC

Pela primeira vez em Porto Alegre, a 

reestreia do Inspiramais em versão 

presencial teve a participação 

de 15 curtumes com estandes 

individuais. Um salão efervescente, 

com tendências, mostra comercial, 

relacionamento, rodadas de 

negócio – incluindo um Projeto 

Comprador Internacional e um 

Projeto Fornecedor com indústrias 

de móveis – foram algumas marcas 

do evento. O Preview do Couro, 

como ocorre tradicionalmente, foi 

um dos destaques.

Inspiramais
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Lineapelle 
New York

A feira Lineapelle New York teve uma 

participação recorde de curtumes brasileiros 

em anos recentes: foram dez empresas do 

país expondo couros ao público de grandes 

marcas de varejo dos Estados Unidos, além 

de novas e conceituais brands de nichos de 

design. O evento ocorreu nos dias 26 e 27 

de janeiro de 2022, abrindo a temporada de 

feiras internacionais do ano.

Première
Vision Paris

A tradicional feira parisiense recebeu três 

curtumes brasileiros novamente na edição 

presencial de fevereiro de 2022, quando 

compradores das grandes grifes de luxo da Europa 

tiveram a possibilidade de entrar em contato 

com as tendências e materiais para as próximas 

coleções. A feira é rigorosa: tem curadoria de 

expositores e é considerada uma referência para a 

moda em todo o mundo.
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O CICB apoia e desenvolve diversas ações 

durante a feira Fimec, que ocorre em 

2022 depois de um ano sem realização. 

O evento une todos os profissionais e 

empresasdo setor. Relacionamento, 

promoção dos atributos do couro, 

atendimento a clientes e fornecedores, 

realização de reunião do Conselho Diretor, 

entre outras atividades estão sempre 

na pauta do CICB durante a Fimec. Em 

2022, será realizado na Fimec o Projeto 

Comprador, com a visita ao Brasil de uma 

importadora de couro do México.

Fimec

Lineapelle Milão 
fevereiro de 2022

Na edição de fevereiro, novamente houve 

novamente a participação presencial de curtumes 

brasileiros. Foram cinco empresas expondo couros 

a alguns dos públicos mais importantes para a 

indústria da moda e seus fornecedores.
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CAPÍTULO 8

Por meio de seu posicionamento, debate e 

atuação, o CICB defendeu pautas importantes do 

setor de couros do Brasil na esfera política. Este 

é um trabalho diário que ocorre não apenas no 

Brasil, mas em todo o mundo, trazendo resultados 

importantes para a indústria.

Representação 
Institucional
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REAL I ZAÇÃO PROMOÇÃO

REAL I ZAÇÃO PROMOÇÃO

Realizado pelo CICB e a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos 

(ApexBrasil), o projeto Brazilian Leather promove 

o couro brasileiro no mercado externo, dando 

impulso às exportações. O convênio foi renovado 

em 2020, possibilitando a execução de várias 

ações de consolidação do produto nacional em 

mercados estrangeiros e trazendo resultados à 

economia do país.

Renovação do 
projeto Brazilian Leather



CARTOLA
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Foi consolidada em definitivo no final de 2021 uma 

importante conquista: a prorrogação por mais dois 

anos da desoneração da folha de pagamentos para 17 

setores da economia, incluindo o couro. Para a nossa 

indústria, isso representa a desobrigação de uma 

sobrecarga futura que poderia chegar à ordem de R$ 

400 milhões em tributos.  O CICB articulou, ao lado de 

diversas entidades, as aprovações da desoneração 

junto aos poderes legislativo e executivo. Uma das 

grandes vitórias nesse processo foi a aprovação no 

Senado, presidido pelo senador Rodrigo Pacheco.

Desoneração 
da Folha de Pagamento
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O CICB busca parcerias que sejam positivas para 

seus associados. Uma das já consolidadas é o 

desconto em serviços de análises laboratoriais no 

Centro Tecnológico do Couro – SENAI, Estância Velha 

(RS). Houve nos últimos anos adições ao pacote 

de benefícios, como desconto para a contratação 

de remessas para importação, exportação e envios 

domésticos e descontos em hotelaria.

Parcerias

A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e o Fórum Nacional da Indústria 

são duas organizações que contam 

com a participação do CICB em seus 

comitês e comissões de trabalho. A 

entidade integra vários grupos de 

trabalho com reuniões online regulares.

Participação 
em comissões e 
comitês
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Eduardo Leite, governador do Rio Grande 

do Sul, recebeu em mãos o convite 

para a edição presencial de janeiro de 

2022 do Inspiramais. Representantes 

das entidades organizadoras do evento 

fizeram a visita oficial.

Entrega do Convite 
do Inspiramais ao 
Governador do RS

O CICB obteve junto à Receita Federal do 

Brasil (RFB) uma importante instrução, que 

estabelece e esclarece a não tributação no 

recebimento de amostras de couros sem valor 

comercial, uma pauta antiga do setor. O marco 

ocorreu em junho de 2020. 

Isenção 
Tributária na 
importação de 
amostras
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Foi ampla a agenda de reuniões e contatos 

com embaixadas e consulados do Brasil no 

exterior. As pautas tiveram foco na obtenção 

de informações que pudessem apoiar o 

exportador de couro do Brasil, levantar 

possibilidades de parcerias comerciais e 

aumentar a participação do produto brasileiro.

Contato 
com embaixadas

O Reino Unido zerou os impostos de importação 

de couros de uma série de países, incluindo o 

Brasil, a partir de janeiro de 2021. As alíquotas 

foram eliminadas em função do novo perfil 

UK Global Tariff, surgido com a saída do Reino 

Unido da União Europeia. A ApexBrasil realizou 

uma análise sobre o potencial de crescimento 

do couro brasileiro a partir desta notícia, 

identificando oportunidades.

Redução a zero da 
tarifa de importação 
de couros do Brasil 
para o Reino Unido

Acessar link

http://www.investexportbrasil.gov.br/fique-de-olho-1
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é um 

espaço onde se desenvolvem diversas pautas de interesse do setor de 

couros e, por isso, houve um trabalho intenso da entidade com diálogo 

e atuação junto a este ministério, em todas as suas esferas, setores e 

comissões. Nesta frente de atuação, o CICB teve agenda com a ministra 

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, apresentando o setor de couros e 

seu potencial, com as demandas setoriais. Também estiveram na pauta 

constante da entidade reuniões online e presenciais com o Sistema de 

Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro, do ministério) visando 

buscar agilidade nas importações de peles frescas e salgadas.

Atuação junto 
ao MAPASempre que uma consulta pública 

permeou o interesse da indústria brasileira 

de couros, o CICB compartilhou sua 

informação com associados, entregando o 

link para análise, a pauta em questão e os 

prazos para respostas.

Consultas 
Públicas
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O GTPS e todos os seus membros assumem o 

compromisso com o desenvolvimento sustentável 

da pecuária por meio da articulação de cadeia, 

da disseminação de informação e apoio à 

melhoria contínua, buscando equilíbrio entre 

os pilares econômico, social e ambiental. O 

CICB integra a iniciativa, participando de suas 

reuniões e comissões de trabalho. Em 2021, a 

gerente executiva do GTPS, Luiza Bruscato, 

participou de visitas a curtumes com o CICB para 

aprofundamento na indústria.

Grupo de Trabalho 
da Pecuária 
Sustentável (GTPS)

Especialmente nos primeiros meses da 

pandemia, o CICB manteve análise constante 

sobre as alterações na legislação – como foco 

na questão trabalhista –, compartilhando 

mudanças com seus associados.

Informações 
legislativas
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O Global Leather Coordinating Commitee (GLCC, 

que é a união da Associação Internacional dos 

Curtidores, Associação Internacional dos Químicos 

da Indústria do Couro e Traders da Indústria do 

Couro) tem a participação ativa do CICB. Neste 

grupo, são debatidos temas sobre posicionamento 

da indústria frente às demandas internacionais, 

considerando tópicos como exigências das 

grandes marcas, rastreabilidade, transparência, 

padrões ambientais, gerenciamento dos produtos 

químicos e substâncias restritas, etiquetagem e 

atualizações da indústria química.

GLCC

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

a Confederação Nacional da Agricultura 

e o Fórum Nacional da Indústria são três 

organizações que contam com a participação 

do CICB em seus comitês e comissões de 

trabalho. O CICB também participa no CEB, a 

Coalizão Empresarial Brasileira da CNI, onde 

empresas e entidades empresariais se reúnem 

com o objetivo de acompanhar e influenciar as 

negociações de acordos comerciais.

Participação 
em comissões e 
comitês

Stamp
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O International Council of Tanners (ICT) tem a 

participação do CICB em seu Comitê Executivo e 

Conselho. Esta é a entidade mundial que reúne 

associações nacionais representativas deste 

setor para debater e definir temas importantes. 

Estão na pauta do ICT questões como atualizações 

das etiquetagens e marcações de produtos de 

couro, revisão de padrões de medidas na compra 

e venda de wet blue, contratos internacionais de 

compra e venda de couros e peles, certificações 

de sustentabilidade e rastreabilidade de produtos 

químicos. Houve diversas reuniões online no 

período compreendido por este relatório, sempre 

com a presença do CICB.

ICT

A partir do dia 1 de fevereiro de 2022, a Índia passou 

a isentar a exigência de Certificado Sanitário 

Internacional (CSI) para a importação de todos os 

tipos de couros, incluindo wet blue. Essa foi uma pauta 

de dedicação intensa e articulação do CICB junto às 

autoridades locais, em cooperação com o International 

Council of Tanners (ICT), a Embaixada do Brasil em Nova 

Delhi e o Council for Leather Exports (CLE, entidade 

representativa da Índia para o couro).

Índia 
elimina CSI
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O CICB solicitou e teve atendida 

junto ao Banco Central uma demanda 

muito importante dos exportadores 

brasileiros de couro. Publicada no 

dia 16 de abril de 2020, a circular 

4.002 ampliou para 1.500 dias o prazo 

máximo para liquidação do contrato 

de câmbio de exportação.

Ampliação do prazo 
máximo para liquidação 
do contrato de câmbio 
de exportação

Reunião com a 
diretoria da 
ApexBrasil

A promoção comercial e de imagem das indústrias 

de couros e componentes foi o tema de uma reunião 

realizada em novembro de 2021 entre representantes 

do CICB, entidades parceiras e a diretoria da ApexBrasil. 

O evento foi realizado na sede da agência, em Brasília 

(DF). Foram apresentados atributos e números do setor. 

A oportunidade marcou também a entrega oficial do 

convite do Inspiramais à ApexBrasil.
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Representantes da cadeia do couro e 

do calçado estiveram em Brasília no dia 

7 de dezembro de 2021 participando de 

encontro organizado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). O evento teve 

a participação do presidente da República, 

Jair Bolsonaro, com 12 ministros, em que lhe 

foi entregue um conjunto de 44 propostas 

nas áreas de tributação, eficiência do 

Estado, financiamento, infraestrutura, meio 

ambiente, inovação, educação, comércio 

exterior, relações de trabalho e micro e 

pequenas empresas.

Entrega 
de propostas

Publicada no dia 4 de maio de 

2020, no Diário Oficial da União, a 

Medida Provisória 960 prorrogou 

os prazos de suspensão de 

pagamentos de tributos previstos 

nos atos concessórios do regime 

especial de drawback.

Regime 
Especial Drawback
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Nos últimos anos, cresceu o número de 

webinars promovidos por organizações 

internacionais. Com pautas relevantes 

para o setor de couros do Brasil, o 

CICB participou destas atividades, 

representando a indústria brasileira e 

reunindo informações para os curtumes 

do país. Algumas das entidades que 

promoveram encontros que tiveram o 

CICB na audiência foram o grupo Textile 

Exchange e a publicação International 

Leather Maker (ILM).

Participação 
em webinars 
internacionais

A redução do imposto de importação de 

sulfato de cromo (NCM 2833.29.60) foi 

prorrogada a partir de pleito solicitado e 

acompanhado pelo CICB junto ao Ministério 

da Economia. A alíquota foi de 10% para 2% 

junto para os anos de 2020, 2021 e 2022.

Prorrogação da 
redução do imposto 
de importação do 
sulfato de cromo
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CAPÍTULO 9

Estatísticas
Veja os números e a evolução das 

exportações e importações de couros 

e peles do Brasil em 2020 e 2021.
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Total

975.999.990

Exportações 
brasileiras de 
couros e peles 
em 2020 (US$)

Jan

81.668.858

Fev

98.050.502

Mar

96.997.936

Abr

69.882.283

Mai

55.183.982

Jun

48.359.626

Dez

103.329.787

Nov

102.004.642

Out

91.164.639

Set

83.687.412

Ago

79.465.110

Jul

66.205.213
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Principais 
destinos (US$)

Principais Estados 
exportadores (US$)

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000

Rio Grande do Sul

São Paulo

Paraná

Goiás

Mato Grosso do Sul

Bahia

Santa Catarina

Ceará

Minas Gerais

Pará

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000

China + Hong Kong

Estados Unidos

Itália

Vietnã

Alemanha

México

Tailândia

Hungria

Taiwan (Formosa)

Índia

304.012.269
31,1%

170.535.040
17,5%

157.266.346
16,1%

58.188.786
6,0%

38.707.216
4,0%

35.317.429
3,6%

31.413.669
3,2%

21.180.159
2,2%

20.212.034
2,1%

14.759.966
1,5%

274.687.921
28,1%

141.777.793
14,5%

136.205.424
14,0%

131.317.761
13,5%

66.132.757
6,8%

61.944.903
6,3%

49.164.425
5,0%

34.859.332
3,6%

29.796.546
3,1%

21.343.683
2,2%
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Tipos de couro bovino 
para exportação (em 
metros quadrados) 
somente flor

Wet Blue

62.488.081

47,4%Acabado

58.078.350

44,0%

Crust

11.281.287

8,6%

Tipos de couro 
bovino para 
exportação (US$)

Acabado

558.200.330

57,7%

Salgado

4.814.721

0,5%

Wet Blue

247.024.824

25,5%

Crust

98.840.783

10,2%

Raspa de wet blue

58.227.379

6,0%
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Jan

97.842.657

Fev

109.528.720

Mar

111.927.496

Abr

121.951.096

Mai

 119.279.811

Jun

119.014.618

Dez

121.525.267

Nov

 100.735.405

Out

147.230.475

Set

122.947.850

Ago

127.753.281

Jul

114.704.199

Total

1.414.440.875

Exportações 
brasileiras de 
couros e peles 
em 2021 (US$)

Acessar o arquivo

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/php6qszAj-total-exp-dez21-2.pdf
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Principais 
destinos (US$) Principais Estados 

exportadores (US$)

100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000

Rio Grande do Sul

Paraná

Mato Grosso do Sul

Santa Catarina

Ceará

São Paulo

Goiás

Bahia

Minas Gerais

Pará

0

420.282.109
29,7%

234.264.877
16,6%

209.718.146
14,8%

188.771.855
13,3%

75.696.563
5,4%

65.327.863
4,6%

65.291.413
4,6%

57.060.743
4,0%

47.165.234
3,3%

28.450.584
2,0%

China + Hong Kong

Estados Unidos

Itália

Vietnã

Alemanha

México

Tailândia

Hungria

Taiwan (Formosa)

Coreia do Sul

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000

481.395.975
34,0%

216.202.744
15,3%

195.321.691
13,8%

98.250.074
6,9%

60.693.529
4,3%

46.619.612
3,3%

45.266.205
3,2%

41.031.518
2,9%

26.687.527
1,9%

24.635.158
1,7%

400.000.000 500.000.000
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Tipos de couro bovino 
para exportação (em 
metros quadrados) 
somente flor

Acabado 

65.327.552

52,1%Wet Blue

46.946.371

37,5%

Crust

13.046.820

10,4%

Tipos de couro 
bovino para 
exportação (US$)

Acabado

789.694.089

56,3%

Salgado

5.436.313

0,4%

Wet Blue

362.603.200

25,9%

Crust

159.083.863

11,4%

Raspa de wet blue

84.731.912

6,0%
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Acessar o arquivo

Total

32.780.374

Importações 
brasileiras de 
couros e peles 
em 2020 (US$)

Jan

2.402.690

Fev

2.526.761

Mar

3.141.504

Abr

2.405.716

Mai

3.325.118

Jun

2.276.745

Dez

3.560.141

Nov

 2.833.906

Out

2.565.492

Set

3.144.645

Ago

2.550.376

Jul

2.047.280

Jan

2.100.332

Fev

2.427.704

Mar

2.927.022

Abr

1.852.254

Mai

3.063.806

Jun

2.767.187

Dez

3.441.512

Nov

 3.779.981

Out

3.964.712

Set

4.291.955

Ago

5.262.998

Jul

4.043.339

Total

39.922.802

Importações 
brasileiras de couros 
e peles em 2020 (em 
peso / quilos)

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpr1IKZD-total-impo-dez21.pdf
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Importações 
brasileiras por tipo 
de couro bovino 
em 2020 (US$)

Wet Blue

8.778.573

29,6%

Salgado

15.763.108

53,1%

Crust

2.477.203

8,4%

Raspa de wet blue

5.835

0,02%

Acabado

2.637.934

8,9%

Importações 
brasileiras por tipo de 
couro bovino em 2020 
(em peso / quilos)

Salgado

32.088.814

82,6%

Crust

271.557

0,7%

Raspa de wet blue

6.035

0,02%
Acabado

410.667

1,1%

Wet Blue

6.073.603

15,6%
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0 2.500.00 5.000.00 7.500.00

Estados Unidos

Uruguai

Itália

México

Argentina

12.043.917
36,7%

5.650.971
17,2%

5.089.761
15,5%

2.266.305
6,9%

1.960.721
6,0%

10.000.00

Rio Grande do Sul

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Ceará

13.453.952
41,0%

8.540.578
26,1%

3.671.766
11,2%

3.653.116
11,1%

1.201.121
3,7%

Principais países 
de origem em 
2020 (US$)

0 5.000.00 10.000.00

Principais estados 
importadores em 
2020 (US$)
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Total

91.671.934

Importações 
brasileiras de 
couros e peles 
em 2021 (US$)

Jan

4.754.449

Fev

3.411.146

Mar

4.663.298

Abr

6.759.722

Mai

6.997.321

Jun

8.017.978

Dez

13.356.519

Nov

 8.884.406

Out

9.190.656

Set

8.982.391

Ago

8.603.480

Jul

8.050.568

Total

63.669.534

Importações 
brasileiras de couros 
e peles em 2021 (em 
peso / quilos)

Jan

4.531.672

Fev

3.477.678

Mar

4.868.285

Abr

5.032.822

Mai

5.481.538

Jun

5.886.806

Dez

7.539.484

Nov

4.957.750

Out

 5.401.118

Set

5.260.123

Ago

5.834.25

Jul

5.398.008

Acessar o arquivo

https://cicb.org.br/storage/files/repositories/phpr1IKZD-total-impo-dez21.pdf
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Importações 
brasileiras por tipo 
de couro bovino 
em 2021 (US$)

Wet Blue

30.952.434

36,8%

Salgado

47.686.123

56,7%

Crust

2.527.404

3,0%

Raspa de wet blue

41.123

0,05%

Importações 
brasileiras por tipo de 
couro bovino em 2020 
(em peso / quilos)

Salgado

46.151.683

75,5%

Crust

220.804

0,4%

Raspa de wet blue

64.467

0,1%
Acabado

408.832

0,7%

Wet Blue

14.284.877

23,4%

Acabado

2.918.521

3,5%
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0 10.000.00 20.000.00

Estados Unidos

Uruguai

Paraguai

México

Argentina

31.549.997
34,4%

19.769.398
21,6%

9.914.833
10,8%

5.425.564
5,9%

4.532.727
4,9%

30.000.00

Principais países 
de origem em 
2021 (US$)

0 10.000.00 20.000.00

Rio Grande do Sul

Paraná

Bahia

São Paulo

Ceará

44.288.406
48,3%

23.377.028
25,5%

8.310.709
9,1%

3.891.748
4,2%

3.171.776
3,5%

40.000.00

Principais estados 
importadores em 
2021 (US$)

30.000.00
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