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Bem-vindos ao Guia de Mercado Espanha – Acesso e Estratégia para o Couro do Brasil. Esta publica-
ção nos apresenta números, indicadores e relatos que podem apoiar o crescimento das nossas expor-
tações a este mercado tão promissor. A indústria espanhola é reconhecida por valores ligados à moda, 
tecnologia, qualidade e sustentabilidade, que são atributos muito conectados com o trabalho realizado 
pelos curtumes do Brasil. 

Integralmente produzido pela equipe do CICB, com o apoio do projeto Brazilian Leather, em par-
ceria com a Apex-Brasil, este conteúdo nos mostra um panorama amigável à ampliação das relações 
comerciais entre os dois países no comércio de couros. Analisando os infográficos e as experiências aqui 
registradas, podemos ver oportunidades para os nossos negócios que dialogam com o novo momento 
da economia mundial.

Todas as informações têm fontes oficiais e com a atualização mais recente disponível. Nossa par-
ticipação em missões de prospecção e na feira Futurmoda pautaram a condução editorial, que 

abre espaço para novas ações de inteligência e relacionamento comercial para o couro do 
Brasil na Espanha.

Boa leitura.
Letícia Luft

Gerente do projeto Brazilian Leather

SOBRE ESTE GUIA



/VIPOSA.SA

WWW.VIPOSA.COM.BR

@VIPOSA.SA

WET BLUE ACABADOS E
SEMI-ACABADOS CABEDAIS CALÇADOS DE

SEGURANÇA



DADOS SOCIOECONÔMICOS
Veja a seguir o cenário da Espanha em um olhar amplo sobre sua geografia, população, 
cultura e economia, com as informações mais recentes para a compreensão da 
dinâmica do país.
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DADOS
SOCIO
ECONÔMICOS

REINO DA ESPANHA

ESPANHOL

CAPITAL: MADRI

Nome oficial

Idioma:TIPO DE GOVERNO:
Monarquia Constitucional Parlamentar

POPULAÇÃO:
40,2 milhões de pessoas

PESSOAS COM ACESSO À INTERNET: 
90,72 a cada 100 habitantes

FUSO-HORÁRIO: 
Madri está de 4 a 5 horas à 
frente do horário de Brasília, 

dependendo da época do ano

TAXA MÉDIA ANUAL DE
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO: 

PRESIDENTE DO GOVERNO
(EQUIVALENTE AO PRIMEIRO-MINISTRO):

Pedro Sanchez Perez-Castejon
(desde 2 de junho de 2018)

EXPECTATIVA DE VIDA: 
82,2 anos

-0,03%
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Cevada, leite, trigo, azeito-
nas, uvas, tomates, carne 
de porco, milho, laranja, 
sacarina de beterraba.

PRODUTOS AGRÍCOLAS

INDÚSTRIAS

PRINCIPAIS

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS

Têxteis e vestuário (incluindo 
calçados), alimentos e bebi-
das, metais e manufaturas 
de metal, produtos quími-
cos, construção naval, auto-
móveis, máquinas-ferra-
mentas, turismo, argila e 
produtos refratários, produ-
tos farmacêuticos e equi-
pamentos médicos.

PIB
US$ 1,393 trilhão

(2019)

PIB PER CAPITA
US$ 40.903 

(2019)

TAXA CRESCIMENTO PIB
1,95% (2019)

DESEMPREGO
14,1% (2019)

INFLAÇÃO ANUAL
0,7% (2019)

MOEDA OFICIAL
EURO

TAXA DE CÂMBIO - MOEDA 
OFICIAL X US DÓLAR
0,83

RANKING DOING BUSINESS
100,0 (2020)

DADOS
SOCIO
ECONÔMICOS



EXPERIÊNCIA QUE
TRAZ A EXCELÊNCIA

SOMOS A COUROVALE!
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POTENCIAL E 
DESENVOLVIMENTO

PELO OLHAR DA EMBAIXADA
DO BRASIL EM MADRI

“As relações Brasil-
-Espanha, alçadas ao 
nível de Parceria Es-
tratégica em 2003, 
são históricas, intensas 

e sólidas, com destaque 
para os vultosos fluxos de 

comércio e de investimentos, 
além da cooperação em defesa, ciência, tecnologia e 
inovação, e missões humanitárias, entre outras áreas. A 
Espanha tornou-se a segunda origem de investimen-
tos diretos no Brasil, com um estoque superior a 80 
bilhões de dólares. A corrente de comércio entre os 
dois países superou os 5 bilhões de dólares em 2020, 
com superávit de 1,3 bilhão a favor do Brasil. 

Como os demais países, a economia espanhola 
foi duramente atingida na Europa pela pandemia 
do Covid-19 em 2020, registrando queda de 11% do 
PIB em relação ao ano anterior. Estima-se, por ou-
tro lado, que sua recuperação, em 2021, deverá es-
tar entre as maiores da União Europeia (UE). O país 
deverá beneficiar-se do segundo maior volume de 
recursos do ‘NextGenerationEU’, programa de recu-

peração da UE, com um impacto positivo na reto-

mada econômica e, em consequência, importantes 

oportunidades para o ambiente de negócios de in-

vestidores e exportadores estrangeiros. 

O empresário brasileiro que tiver interesse em ex-

plorar as oportunidades oferecidas pelo mercado es-

panhol encontrará um ambiente de negócios favo-

rável, caracterizado pela qualidade da infraestrutura 

e vantagens logísticas para o acesso privilegiado aos 

continentes europeu e africano, além de facilidades 

como a proximidade linguística e cultural, o interesse 

pelo Brasil em suas mais diversas facetas, e o conhe-

cimento e experiência advindos do longo histórico de 

bons negócios entre os dois países. 

A Embaixada do Brasil em Madri, por meio de seu 

Setor de Promoção Comercial, está à disposição do 

empresário brasileiro para apoiá-lo em sua prospec-

ção de negócios no mercado espanhol.”

Rodrigo Andrade Cardoso, 
Chefe do Setor de Promoção Comercial
da Embaixada do Brasil em Madri





ESTRUTURA 
DE COMÉRCIO 

EXTERIOR
Conheça a base logística, os acordos comerciais 

e o potencial da Espanha para o trabalho de 
importação e exportação de produtos
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ACORDOS COMERCIAIS 
DE GRANDE RELEVÂNCIA

PRINCIPAIS PORTOS

Tratado da União Europeia: também conhecido 
como Tratado de Maastricht, estabeleceu a União 
Europeia (UE). Define o mercado único dentro 
da União Europeia, que permite a livre circulação 
de mercadorias entre os membros. A UE tem em 
vigor ou em negociação acordos de Livre Comér-
cio com vários países, como EUA, Canadá, Japão 
e Cingapura.

Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, 
Tarragona, Valência (todos na Espanha); Las Pal-
mas e Santa Cruz de Tenerife (nas Ilhas Canárias).

AEROPORTOS 
PAVIMENTADOS
102

FERROVIAS
15.333 km

VIAS NAVEGÁVEIS
1 mil km

ESTRADAS PAVIMENTADAS
683.175 km

IMPOSTOS
37,9% do PIB 

TOTAL DE EXPORTAÇÕES
US$ 533,771 bilhões

(2019, 16º ranking mundial)

TOTAL DE IMPORTAÇÕES
US$ 463,145 bilhões 

(2019, 18º ranking mundial)



Somos apaixonados por
máquinas e por toda
forma de transformar
materiais em obras de arte!

bymaster.com.br
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ESPANHA: 
NEGÓCIOS, CULTURA 
E EXPERIÊNCIAS 

A Espanha é a casa de Karina Vasconcelos há quase 
20 anos. São duas décadas em solo espanhol, com uma 
bem-sucedida carreira profissional (com experiência em co-
mércio exterior, logística, e-commerce e negócios no setor 
da moda) e dedicação ao entorno acadêmico (que inclui 
Masters em Internacionalização, Supply Chain e Digital Bu-
siness). A seguir, Karina divide conosco algumas impressões 
sobre a cultura de negócios e de vida na Espanha. 
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“Este país é cativante e com uma cultura latina 
parecida com a do brasileiro, o que pode ser um 
ponto de facilitação para o diálogo e o relaciona-
mento. No que tange a negócios, posso destacar 
que o espanhol valoriza o contato presencial. Esta é 
uma cultura muito social, que prefere a comunica-
ção face a face.

Sobre diferenças culturais: o brasileiro tem difi-
culdade em dizer ‘não’. Do ponto de vista dos ne-
gócios com o espanhol, essa característica pode ser 
considerada negativa, ou que dificulte uma nego-
ciação. O povo da Espanha é muito direto, e prefere 
ir logo ao ponto em suas tratativas.   

Sendo o espanhol muito sociável, e apreciador 
da gastronomia, também é normal ser convidado 
para almoço ou jantar corporativo regado a vinho lo-
cal. Algo a considerar na Espanha são os horários de 
almoço: mais tarde do que em outros países (nor-
malmente entre 14h e 15h). É importante observar 
também as jornadas intensivas de verão, quando o 
horário de trabalho vai de 8h às 15h, sem parada para 
almoço, ou as jornadas reduzidas nas sextas-feiras 
durante todo o ano, quando o expediente termina 
às 14h ou 15h. São muitas as empresas que adotam 
esse sistema, então não estranhe se você mandar 
um e-mail urgente na sexta-feira e receber a respos-

ta só na segunda-feira. E tente evitar reuniões nas 
sextas-feiras depois das 14h.    

A Espanha é muito conhecida por seus pro-
dutos de moda e a pandemia nos fez olhar para 
os bens de consumo com uma perspectiva de 
necessidades diferente. Muitos estudos dizem 
que existe uma mudança de ritmo em direção 
ao slow fashion. Algumas tendências que já vêm 
sendo marcadas nos últimos anos, como susten-
tabilidade, fibras naturais e controle da pegada de 
carbono (também na cadeia de fornecimento) es-
tão ganhando força. Uma aposta por uma moda 
mais sustentável, atemporal e que siga macroten-
dências teria sentido nesse contexto.

Outro fator que se leva bastante a sério por aqui 
é a Responsabilidade Social Corporativa (SCR). Exis-
te uma consciência bastante plena de não explora-
ção de trabalho infantil ou análogo ao escravo em 
relação aos fornecedores. Assim, empresas que de-
sejam exportar para cá e tiverem uma política clara 
e estabelecida nesse sentido sairão na frente.

Relevante considerar também o crescimento do 
consumo local versus importações. Na era Covid, as 
empresas estão reorientando seus negócios para os 
fornecedores mais próximos, que possam compe-

tir em tempo e preço, além de flexibilidade. Com o 

comércio mundial afetado e a logística sendo um 

direcionador importante, muitas companhias que 

antes fabricavam na China, por exemplo, se viram 

obrigadas a buscar parceiros mais próximos. Há, por-

tanto, uma certa tendência de ‘relocalização’, tam-

bém pela constante mudança das restrições mun-

diais ligadas à pandemia.  

Como ponto positivo adicional, me surpreendeu 

a facilidade ‘burocrática’ em importar produtos na 

Espanha. Quem tem conhecimentos do mercado 

e do âmbito internacional, não encontrará em terri-

tório espanhol muitas barreiras na hora de importar, 

o que é uma vantagem para as empresas que bus-

cam crescer suas exportações com alvo nesse país. 

Lembrando que estar sempre nas mãos de bons 

profissionais de comércio exterior é fundamental.

Este é um ótimo país para viver e visitar, seja a 

trabalho ou turismo: cultura mediterrânea, povo 

aberto, extrovertido e amável, além de oferecer um 

leque variado de opções dentro da mesma nação. 

A Espanha é incrível e se mostra um espaço amigá-

vel a novos negócios e experiências aos brasileiros.”, 

Karina Vasconcelos
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A NOSSA ENTREGA 
É COMPLETA. 
FULL COMMITMENT WITH YOU.

Em 1989 começamos com um desejo:
o de fazer diferente de todos no mercado.
Esse desejo se transformou em
transparência eficiência e confiança. 
Isso sem esquecer de algo primordial:
ser fundamental na vida de todos os
envolvidos com a empresa.
Hoje, o resultado vai muito além de
uma empresa embasada pela ética e
pelo profissionalismo, entregamos em
todo o mundo a nossa marca de aco-
lhimento, carater, confiança, envolvi-
mento, empatia e união. Atuando no
mercado de importação e exportação,
trazemos soluções sob medida em assessoria,
despachos e transportes internacionais.
Conte com a gente.

In 1989 our story began with a desire:
the one of doing different from
all others in the market. This desire
transformed itself in transparency,
efficiency, and trust. This, without
forgetting something paramount:
to be fundamental in the lif e
of all involved with the Company.
Today, the result goes far beyond
a Company based on e thics and
on professionalism. We deliver our
brand of welcome, character, trust,
involvement, empathy, and union
all over the world. You can count on
us for a customized and specialized
service for export or import.

WWW.EUROAMERICA.COM.BR
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A VOZ DO 
CALÇADISTA 

ESPANHOL

Conversamos com Juan Carlos Fernández de 
Salort, vice-presidente da Comissão Executiva da 
Federação Espanhola de Indústrias de Calçados 
(Fice), presidente da Associação de Calçadistas de 
Menorca e executivo da empresa de calçados es-
panhola Pons Quintana.
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Quais são os atributos mais valorizados pelos importadores de 
couro da Espanha? 

O consumidor espanhol, como em quase todo o mundo, baseia-se 
no princípio de ‘bom, bonito e barato’. Este é um conceito subjetivo, e 
pode se adequar com o poder de compra da pessoa, sua dependên-
cia de ‘fashion-addiction’ e suas preferências. O fator sustentabilidade, 
mesmo sem tanta influência, está se tornando cada vez mais impor-
tante. Tudo isso em relação ao consumidor final. No que se refere ao 
varejo, a agilidade no atendimento torna-se importante e o preço é 
muito importante, desde que acompanhado de qualidade suficiente 
para sustentar o produto em seu segmento de valor.

As empresas do Brasil que têm interesse em melhorar suas 
relações comerciais com a Espanha devem observar que tipo de 
movimentos em seu país?

Ao tentar entrar em um mercado, penso que seja fundamental 
estar atento às tendências e gostos locais. O mesmo artigo não tem 
a mesma aceitação (ainda que seja uma tendência macro) em todos 
os mercados, países ou regiões. A sua aceitação dependerá das carac-
terísticas e do gosto que aquele mercado tenha.

Quais são as perspectivas e projeções futuras para setores que 
compram couro na Espanha, como o calçadista?

Como acontece globalmente, existe a concentração de consumo 
nas grandes redes. Muitos negócios familiares estão desaparecendo, 
seja por falta de viabilidade ou de sucessão, embora, em alguns ca-
sos, também haja uma ampliação do número de pontos de venda 
dentro de uma mesma empresa para ter acesso ao que chamamos 
de ‘economia de escala’ em termos de produtos e preços. Tudo isso, 
que vinha ocorrendo a uma velocidade aceitável, com a chegada da 

pandemia tem se acelerado, principalmente pela falta de viabilidade 
econômica de alguns projetos.

Qual foi a repercussão da pandemia no setor calçadista na Es-
panha em geral?

O impacto da Covid-19 no setor calçadista espanhol foi significati-
vo. De acordo com os últimos dados publicados, o Índice de Volume 
de Negócios (ICN) do setor espanhol diminuiu 27,1%. Por sua vez, o 
Índice de Produção Industrial (IPI) do setor calçadista encerrou 2020 
com queda de 28,2%. Um dado muito semelhante ao do vestuário. 
São os dois subsetores que lideram as quedas.

 Como está o panorama da indústria calçadista espanhola?
Em relação ao tipo de produto, a distribuição da produção (ano 

base 2019) é semelhante às tendências observadas nos anos anterio-
res: ligeiro crescimento dos calçados de couro com qualquer tipo de 
solado, queda nos pares produzidos com materiais têxteis, valorização 
dos pares produzidos com materiais sintéticos e a mesma proporção 
de queda mundial de calçados esportivos e de proteção. No que se 
refere ao emprego, o setor de calçados e couro fechou o ano com 
menos 7.291 trabalhadores. São 36.163 pessoas empregadas, o que 
representa uma redução de 16,8% sobre o ano anterior. 

Como ficaram as exportações?
Após o impacto inicial da Covid-19 nos fluxos comerciais, as expor-

tações espanholas de calçado desaceleraram ao longo do ano. Em 
2020, as exportações atingiram 2,255 bilhões de euros, com uma re-
dução acumulada de 15,7%. Um número ruim, mas melhor do que 
as estimativas iniciais nos primeiros meses de confinamento. As ex-
portações caem menos nos 27 países da União Europeia do que em 
outros mercados.
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comercial@courosbomretiro.com.br
www.courosbomretiro.com.br

+ 55 51 3762-5800



CADEIA DO 
COURO NA 
ESPANHA

Há uma longa tradição na produção de couros e sua utiliza-

ção por indústrias de manufatura na Espanha. O setor curti-

dor do país tem 97 empresas e emprega cerca de 2.300 

trabalhadores. Geograficamente, esses curtumes estão con-

centrados em especial nas comunidades autônomas da Cata-

lunha, Comunidade Valenciana e Múrcia. A indústria de cal-

çados no país é bastante significativa, estando a nação entre 

as 10 maiores exportadoras de calçados do mundo.
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INDÚSTRIA DE CURTUMES

INDÚSTRIA DE CALÇADOS INDÚSTRIA DE ARTEFATOS INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

PECUÁRIAINDÚSTRIA DE MÓVEIS

 97 empresas 
 2.300 trabalhadores
 Receita de EUR 670 milhões (2019)
 Concentração de 50% na região de Catalunha

 3.586 empresas 
 46 mil trabalhadores 
 100 milhões de pares / ano
 Receita de EUR 1,9 bilhão 
 Exportam 150 milhões de pares,
 sendo 28% em couro*
 Concentração de 52% na região de Valência,
 12% na Galícia e 10% na Catalunha

 1.616 empresas 
 24 mil trabalhadores 
 Receita de EUR 2,02 bilhões / ano 
 Concentração de 26% na região da Andaluzia, 
 18% em Valencia, 13% na Catalunha
 e 13% em Madri

 17 fábricas de veículos
 Mais de 1 mil fabricantes de componentes
 Produção de 2,8 milhões de unidades por ano 
 Componentes com maior concentração
 na região da Catalunha (33%), País Vasco (19%)
 e Madri (15%)

 6,0 milhões de cabeças de bovinos
 Abate de 2,3 milhões de cabeças / ano

 20.000 empresas
 Concentração de 17,7% na comunidade
 de Andaluzia e 14,5% na Catalunha 

*dado da exportação é maior que da produção pela dinâmica local sobre importação 
de cabedais e/ou pares de outros países para posterior exportação



VARIEDADE 

AUTOMOTIVO

MOVELEIRO

CALÇADOS

ARTEFATOS

A Fuga Couros S/A atua em diversos 
mercados coureiros, no Brasil, na 
Europa, no extremo Oriente e na 
América do Norte. 

UNIDADES PRODUTORAS BRASIL:
•  Marau - RS
•  Jales - SP
•  Hidrolândia - GO
•  Paranaíba - MS

UNIDADES PRODUTORAS EUROPA:
•  •  Itália

Saiba mais em:
www.fugacouros.com.br

QUALIDADE 

AO PRIMEIRO 

TOQUE

COURO
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COMÉRCIO EXTERIOR
SETOR DE COUROS NA ESPANHA
Uma seleção de dados sobre importações e exportações de 
couros a partir da Espanha para apoiar a sua estratégia de 
relacionamento e vendas ao país.
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Fontes: CIA - World Factbook, Ministério da Economia/Secex – Comexstat,
ITC – Comtrade,  Acexpiel - Cuero España, Federmueble e Sernauto - Espanha



stahl.com

Se pode ser imaginado, 
pode ser criado

Diante dos crescentes desafios ambientais do  

nosso mundo, a química baseada em matérias-primas 

renováveis oferece à sociedade um caminho importante 

para uma vida mais sustentável. Trabalhando com 

parceiros e usando nossos recursos exclusivos, a Stahl 

conduz soluções com matérias-primas renováveis e cria 

mais diálogo na cadeia  de suprimentos para 

implementar mudanças positivas.

Para obter mais informações sobre a Stahl, entre  

em contato com communications@stahl.com.

Química com carbono 
renovável que apoia  
uma vida sustentável
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EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 
PARA A ESPANHA

Resultados, evolução e visão geral das vendas de 
couro do Brasil para o território espanhol
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Fonte: Ministério da Economia/Secex – Comexstat / CICB

EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 
PARA A ESPANHA



MEDALHA em 2018/19
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PARA PESQUISAR, VISITAR
E FAZER NEGÓCIOS

Seja de forma presencial ou virtual, as feiras e eventos na Espanha movimentam os 
segmentos de consumo e tecnologia, compartilhando conhecimento e apresentando 
tendências. Criam-se verdadeiras concentrações voltadas aos negócios e ao relaciona-
mento por meio das atividades a seguir, selecionadas pela relevância na indústria da 
moda ou da inovação.

Futurmoda
Em Elche – Alicante, em abril e outubro
www.futurmoda.es
Expositores: empresas fornecedoras de materiais para a indústria 
calçadista e de vestuário
Visitantes: designers, diretores e compradores de grandes indústrias 
do segmento de moda da Espanha

Momad
Em Madri, em fevereiro e setembro
www.ifema.es/momad
Expositores: marcas de calçados, acessórios e roupas internacionais
Visitantes: diretores de plataformas de varejo multimarcas

Estil& Moda
Em Barcelona, em outubro
www.estilimoda.com
Expositores: representantes de marcas de calçados
Visitantes: diretores de plataformas de varejo multimarcas da Espanha

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Madri, em junho
www.ifema.es/mbfw-madrid
Semana de moda madrilena, com desfiles, webinars e atividades
de lançamento de coleções

080 Barcelona Fashion
Barcelona, em fevereiro e setembro
https://080barcelonafashion.cat/
Desfiles de moda, com lançamentos de coleções de marcas
relevantes do país

Mutek
Em Barcelona, em maio
www.barcelona.mutek.org
Trata-se de um festival mundial, com edição em Barcelona. É ligado 
à inovação digital, comportamento em consumo, inspiração e artes.

Os meses de realização referem-se aos períodos em que tra-
dicionalmente os eventos ocorrem (não refletem necessaria-
mente sua realização mais recente ou programada).



www.broggini.com

sales@broggini.com

São Paulo    -     Bogotá    -     Mexico City    -     Miami    -     Milan    -     Madrid 

BrogginiPartners

BrogginiPartners

BrogginiConsulting

+55 11 3845 4501

ANÁLISE DE MERCADO

MATCHMAKING - BUSCA DE

PARCEIROS COMERCIAIS

M&A

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

LOCAL

HEADHUNTING

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ENTRADA

ANÁLISE COMPETITIVA

ANÁLISE TRIBUTÁRIA
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SINESCOP – Centro Tecnológico del Calzado

Entidade ligada à pesquisa, testagem e inovação para a
indústria calçadista
www.inescop.es

ACEXPIEL - Asociación Española del Curtido
Organização que representa as indústrias de curtumes do país
www.leather-spain.com

AEECC - Asociación Española de Empresas de Componentes
para el Calzado 
Entidade ligada ao setor de componentes para calçados
www.fcfs.es

CETE - Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico
Fornecimento de testagem, apoio técnico e projetos para a indústria 
www.ctcalzado.org

CTCR - Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja 
Fornecimento de testagem, apoio técnico e projetos para a indústria 
www.ctcr.es

Escuela Europea para la Comunicación y las Artes Visuales
Cursos de graduação, pós-graduação e extensão para formação

no calçado 
www.cocoschool.com

Museu de la Pell d’Igualada
Espaço histórico que  apresenta aspectos da produção, uso e significado 
cultural do couro
www.museupelligualada.cat

A3 Leather Innovation Center
Grupo de pesquisa ligado à Universidade de Lleida, no campus de Igualada, 
focado em inovação, qualidade e aprimoramento da cadeia do couro
www.a3center.cat

Instituto de Biomecánica - Universitat Politècnica de València 
Testes, avaliações, tecnologias e treinamentos para a indústria calçadista
www.indumentaria.ibv.org

ISEM Fashion Business School - Universidad de Navarra 
Escola de negócios focada em moda
www.isem.es

Natural Formación 
Instituto de formação em design de calçados
www.naturalformacion.es

FICE - Federación de Industrias del Calzado Español
Entidade representativa nacional da indústria calçadista
www.fice.es

A FICE é formada por nove associações localizadas nas áreas de maior concentração industrial do setor, são elas:
Asociacion de Fabricantes de Calzado Y Afines de Zaragoza Y Provincia (Afcya) - Illueca - www.zapatosdearagon.com
Asociacion de Fabricantes del Calzado - Ciutadella de Menorca - www.calzadodemenorca.org
Asociacion de Fabricantes Y Auxiliares del Calzado de Baleares (Afaca) - Inca 
Asociacion de Industriales del Calzado Y Mueble (Atpical) - Valverde Del Camino - www.calzadosvalverdedelcamino.com
Asociacion de Industrias del Calzado Y Conexas de La Rioja (Aiccor) - Arnedo - www.ctcr.es
Asociacion Provincial de Fabricantes de Calzado Y Afines (Asprofa) - Almansa - www.elmejorcalzado.es
Asociacion Provincial de Industriales del Calzado de Toledo (Apict) - Fuensalida - www.asidcat.com
Asociacion Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) - Elche - www.avecal.es
Asociación de Industrias del Calzado del Noroeste de La Región De Murcia - Caravaca de La Cruz - www.yutedecaravaca.com

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 
SETORIAIS DE INFLUÊNCIA 
PARA O COURO
Conheça as principais organizações associativas que reúnem a 
cadeia do couro, clientes e parceiros na Espanha.
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INFORMAÇÕES DA DIPLOMACIA 
E PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES 
COMERCIAIS  NA ESPANHA

Brasil e Espanha compartilham historicamente importantes vínculos humanos, cul-
turais, políticos e econômicos. Na diplomacia, essa aproximação tem um reflexo muito 
positivo. As embaixadas dos dois países compartilham informações de forma transparente 
e se colocam à disposição para o apoio de brasileiros e espanhóis , inclusive nas relações 
comerciais. Veja a seguir contatos importantes nesta esfera e informações úteis se o seu 
interesse é exportar para a Espanha.

EMBAIXADA DO BRASIL EM MADRI
Endereço: Calle de Fernando El Santo, 6 - 28010
Madrid - España
Tel.: (+34) 91 700 4650
Embaixador do Brasil no Reino da Espanha e no 
Principado da Andorra: Sr. Pompeu Andreucci Neto
Setor de Promoção Comercial - SECOM
E-mail: secom.madrid@itamaraty.gov.br
Tel.: + 34 91 702 0635
Chefe: Rodrigo Andrade Cardoso

EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL
Embaixador: Sr. Fernando García Casas
Endereço: SES Avenida das Nações, Quadra 811,
Lote 44, CEP 70429-900 Brasília/DF
Tel.: +55 61 3701 1600
Email da Embaixada: emb.brasilia@maec.es
Email da Seção Consular: sc.brasilia@maec.es

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E 
INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) – ESCRITÓRIO BRUXELAS
Endereço: Avenue des Arts, 19 A/D, B-1000, Brussels – Belgium
Telefone: +32 2211 0530
E-mail: escritorio.europa@apexbrasil.com.br

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM BARCELONA
Endereço: Avenida Diagonal, 468, 2º - 08006 - Barcelona
Telefone (somente para urgências): +34 659 078 057
Cônsul Geral em Barcelona: Embaixadora Maria Elisa Berenguer
E-mail: info.barcelona@itamaraty.gov.br
Atendimento a cidadãos brasileiros: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h e das 15h às 17h.
Setor de Promoção Comercial: SECOM
Email: secom.barcelona@itamaraty.gov.br
Chefe: Vanessa Dolce de Faria
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Realização: Brazilian Leather 
Promoção: CICB e Apex-Brasil

Diretoria do CICB
Presidente Executivo: José Fernando Bello
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)

Pesquisa e edição:
Bianca Corrêa
Jéssica Fontoura
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Diagramação:
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CIA - World Factbook
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ITC - Comtrade
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Federación de Industrias del Calzado Español - FICE
IBGE
Central Intelligence Agency (CIA)
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