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Esta publicação é uma proposta editorial inédita na história recente do couro brasileiro. Reunimos 
em um único arquivo todas as informações importantes que podem apoiar o exportador de couro do Brasil 
a ampliar suas relações comerciais com a Índia. Priorizamos um visual simples, com infográficos e análises 
de especialistas, apresentando um panorama que será enriquecido pela sua interpretação sobre as oportu-
nidades que o segundo país mais populoso do mundo coloca para o couro do Brasil. A Índia como expor-
tadora e seu imenso consumo interno, especialmente no setor de calçados, guiaram nossa pesquisa. 

O país tem uma cultura riquíssima e, ao mesmo tempo, muito diferente da que vivemos no Brasil. Ain-
da assim, sempre tivemos um diálogo muito fluido com as entidades locais – como o Council for Leather 

Exports, o CLE – e um respeito mútuo pelo trabalho que é desenvolvido na indústria dos dois países. Se-
guimos caminhos convergentes no setor de couros e sabemos que nossos produtos e serviços têm 

potencial de parcerias ainda maiores, visando o desenvolvimento de nossas economias.

Esperamos que este Guia de Mercado aproxime ainda mais o couro do Brasil e a indústria 
da Índia. Dados, experiências e inteligência de mercado pautaram nosso trabalho nesta 

produção, contando com o apoio do projeto Brazilian Leather, uma iniciativa do Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

José Fernando Bello
Presidente executivo do CICB

SOBRE ESTE GUIA



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



DADOS SOCIOECONÔMICOS
Veja a seguir o cenário da Índia 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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REPÚBLICA DA ÍNDIA
CAPITAL: NOVA DELI

Nome oficial

TIPO DE GOVERNO:
República Parlamentar Federal

CHEFE DE ESTADO
Presidente Ram Nath Kovind
(desde 25 de julho de 2017.
Mandato vai até 25 de julho de 2022)
CHEFE DE GOVERNO
Primeiro ministro Narendra Modi
(mais recente mandato desde
30 de maio de 2019)

Hindi 43,6%, Bengali 8%, Marathi 
6,9%, Telugu 6,7%, Tamil 5,7%, 

Gujarati 4,6%, Urdu 4,2%, Kannada 
3,6%, Odia 3,1%, Malayalam 2,9%, 

Punjabi 2,7%, Assamês 1,3%, 
Maithili 1,1 %, outros 5,6%.

IDIOMAS OFICIAIS RECONHECIDOS*

*Nota: o inglês tem o status de idioma oficial subsidiário, mas é muito importante para a comunicação nacional, política e comercial.

POPULAÇÃO:
1,339 bilhão de pessoas

EXPECTATIVA DE VIDA:
70,03 anos

TAXA MÉDIA ANUAL DE
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO: 

1,1%

PESSOAS COM ACESSO À INTERNET: 
20,08 a cada 100 habitantes 

FUSO-HORÁRIO: 
Nova Deli está 8 horas e 

30 minutos à frente
de Brasília
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cana-de-açúcar, arroz, tri-
go, leite de búfala, leite, 
batata, vegetais, banana, 
milho, manga e goiaba.

PRODUTOS AGRÍCOLAS

INDÚSTRIAS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS  têxteis, produtos químicos, 
processamento de alimen-
tos, aço, equipamentos de 
transporte, cimento, mine-
ração, petróleo, maquiná-
rio, software e produtos far-
macêuticos.
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PIB
US$ 2,836 trilhões

(2019)

PIB PER CAPITA
US$ 6.700 

(2019)

TAXA CRESCIMENTO PIB
4,86% (2019)

DESEMPREGO
8,5% (2019)

INFLAÇÃO ANUAL
3,7% (2019)

MOEDA OFICIAL
RÚPIAS INDIANAS

TAXA DE CÂMBIO - MOEDA 
OFICIAL X US DÓLAR
73,565

RANKING DOING BUSINESS
71,0 (2020)
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POTENCIAL E 
DESENVOLVIMENTO
PELO OLHAR DA
EMBAIXADA DO BRASIL 
EM NOVA DELI

“A relação entre Brasil e Índia é sólida e está baseada em valores compartilha-
dos e em um compromisso de promover o crescimento econômico. Ainda há 
inúmeras oportunidades inexploradas. A visita presidencial à Índia, em janeiro de 
2020, e a assinatura, naquela ocasião, de 15 acordos elevaram a um novo patamar 
a relação bilateral e reforçaram o objetivo de ambos os governos de estimular o 
comércio e o investimento.

A Índia – uma grande e diversificada economia, com amplos recursos naturais 
e humanos – é um mercado atraente para os exportadores brasileiros. O comércio 
bilateral Índia-Brasil aumentou substancialmente em vários setores nas últimas 
duas décadas, mas ainda tem muito potencial para crescer. Petróleo, minérios, 
ferro e aço, gorduras/óleos e açúcar dominam as importações indianas do Brasil, 
enquanto os combustíveis, produtos químicos orgânicos e máquinas mecânicas 
e elétricas são os principais produtos brasileiros de exportação. Nos últimos dez 
anos, foi registrado considerável crescimento anual, com um pico de US$ 11,4 bi-
lhões em 2014.
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O Brasil está entre os dez maiores fornecedores de couros e peles para a Índia e 
tem oportunidades no campo dos couros acabados e semiacabados, couros crus de 
qualidade e couro para a indústria de vestuário. No setor de calçados, há demanda 
na Índia por metais e acessórios, que pode ser explorada pela indústria brasileira.

A Índia foi fortemente atingida pela desaceleração econômica decorrente da pan-
demia da Covid-19. A economia encerrou 2020 com uma perda de cerca de 7,7% 
de seu produto interno bruto. No entanto, as projeções do governo indiano e do FMI 
sugerem que o país deverá crescer em ritmo acelerado, de cerca de 11%, em 2021. O 
governo indiano tem tomado medidas para modernizar o país e atrair investimentos. 
As reformas recentes incluem cortes de impostos corporativos, medidas de facilitação 
de negócios e simplificação das leis trabalhistas. Essas políticas ampliam as oportuni-
dades para empresas brasileiras que desejam investir na Índia.

O Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Nova Delhi está 
sempre à disposição dos exportadores brasileiros que desejem buscar importa-
dores e distribuidores na Índia ou informações gerais sobre o mercado indiano.”.

Eduardo Uziel
Chefe do Setor de Promoção Comercial e Investimentos
da Embaixada do Brasil em Nova Delhi
trade.newDeli@itamaraty.gov.br
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Somos apaixonados por
máquinas e por toda
forma de transformar
materiais em obras de arte!

bymaster.com.br



ESTRUTURA 
DE COMÉRCIO 

EXTERIOR
Conheça a base logística, os acordos comerciais 

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

PRINCIPAIS PORTOS

Acordo de Comércio Preferencial entre Mer-
cosul e Índia: teve início em 2003. Em 2009, 
foram reduzidas as tarifas de 452 produtos do 
Mercosul e de 450 produtos da Índia. O Acor-
do está atualmente em negociação com vistas 
à sua ampliação. Após consultas para mapear 
os interesses e as sensibilidades de cada setor 
produtivo, as partes trocaram listas de pedidos 
em 2016. De todo modo, a negociação ainda 
não foi concluída.

Área de Livre Comércio entre a Associação de 
Nações do Sudeste Asiático e a Índia (AIFTA)

Área de Livre Comércio do Sul da Ásia (SAFTA)

 A Índia ainda está negociando acordos com 
a União Europeia, Canadá, Israel, Nova Ze-
lândia, Austrália e Peru. No campo político, 
integra o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-Áfri-
ca do Sul (IBAS), que tem a visão de transfor-
mar-se no futuro em uma Área de Livre Co-
mércio Sul-Sul trilateral.

Chennai, Porto Jawaharal Nehru, Kandla, 
Kolkata (Calcutá), Mumbai (Bombaim), 
Sikka,Vishakhapatnam e Mundra.

AEROPORTOS 
PAVIMENTADOS
253

FERROVIAS
68.525 km

VIAS NAVEGÁVEIS
14,5 MIL km

ESTRADAS PAVIMENTADAS
244.000 km

IMPOSTOS
9,2% do PIB 

TOTAL DE EXPORTAÇÕES
US$ 572,073 bilhões 

(2019, 12º ranking mundial)

TOTAL DE IMPORTAÇÕES
US$ 624,314 bilhões

(2019, 10º ranking mundial)



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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A ÍNDIA E O COURO 
PELA EXPERIÊNCIA 
DE EURICO DREYER

São mais de 40 anos de dedicação ao couro, com um espaço especial para a Ín-
dia nesta bela trajetória. Eurico Dreyer iniciou sua formação na Escola de Curtimento, 
em Estância Velha (RS), em 1970, atuou no Cortume Carioca (Rio de Janeiro) e depois 
na Indústria de Calçados Paquetá, onde a carreira internacional e o couro se encon-
traram. Em 1995, Eurico abriu sua empresa e a Índia entrou em definitivo em sua 
história, passando mais tempo em território indiano do que no Brasil por várias tem-
poradas. Neste depoimento, ele conta algumas particularidades da Índia e detalhes 
importantes para quem quer fazer negócios com o país do Sul da Ásia: 
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“De 1989 a 1998 ia à Índia em torno de oito vezes 
por ano em função do couro. Em 2000, iniciei um 
trabalho de exportação da Índia para a China de cou-
ros acabados. Criamos, assim, uma equipe de contro-
le de qualidade entre brasileiros e indianos. Isso fez 
com que eu ficasse mais tempo na Índia do que no 
Brasil a partir daí. 

Os indianos são exigentes quando compram. Por 
isto, ao vender a eles é recomendado ter pessoas bas-
tante qualificadas para argumentar sobre as possíveis 
reclamações. Quando compramos o produto deles, 
também é muito importante inspecionar rigorosa-
mente o artigo na fonte, em função do controle de 
qualidade. O que temos que ter em conta também 
é o prazo de entrega: não é raro haver um atraso de 
uma semana. Então, ao programar uma produção, é 
muito importante que o cliente saiba que pode rece-
ber o material sete dias após o combinado. 

O indiano valoriza a família em primeiro lugar. A 
hospitalidade do povo é muito grande (desde que o 
visitante os respeite como são). Nos negócios: since-
ridade e clareza. Eles são pessoas conhecedoras do 
que estão oferecendo ou comprando. É importante 
fazer uma oferta bem detalhada com todos os pontos 

claros. Por exemplo: se na remessa houver peças fora 
da especificação, mesmo que seja uma peça, isto se 
transforma em uma grande reclamação. Eles exigem 
transparência e lealdade. 

De modo geral, o estrangeiro é analisado em 
todos os ângulos: religião, personalidade e inte-
resses pessoais. A Índia tem em torno de 15% da 
população com muçulmanos e 80% de hindus. 
De modo geral, todos convivem harmoniosa-
mente e se respeitam. Mas, não é conveniente 
discutir religião ou política com nenhum deles, 
como ocorre em muitas partes do mundo. Per-
guntar sim, mas nunca dar opinião a respeito. 

É importante mencionar que o sul é quente e é 
onde predominam os hindus. Já no norte o clima tem 
as quatro estações, e é onde temos uma concentra-
ção maior de muçulmanos (mas não chega a igualar 
à dos hindus).  

As vacas são sagradas? Sim e não. Os hindus as pro-
tegem porque elas alimentam as pessoas com o seu 
leite. Quando a vaca está velha ou existe alguma difi-
culdade financeira na família, eles a vendem aos mu-
çulmanos, que normalmente a levam para o abate. 

Na alimentação, o hábito de comer com a mão 
sem uso de talheres ocorre mais em ambiente do-
méstico. Se o visitante gosta de comida bem apimen-
tada, este é um país ideal. Se não gosta, pode pedir 
para tirar a pimenta, mas isso nem sempre é possível.

Este país tem uma religiosidade muito forte e ao 
mesmo tempo é muito místico. Tem muitos templos 
enormes e trabalhados em granito como se fosse algo 
simples; realmente fazem um trabalho artesanal im-
pressionante. Da mesma forma, as esculturas em ma-
deira são fenomenais. Produzem tapetes incríveis. O 
modo das mulheres indianas se vestirem, com seus 
sáris, também chama a atenção de quem gosta de 
admirar a moda. 

Nos curtumes eles também são muito criativos. 
Trabalham com muita dedicação e geralmente sem 
pressa. Este é o ponto que afasta muitos estrangeiros 
em alguns aspectos: a pressa. O indiano costuma fazer 
as coisas sem atropelos. Tudo no seu tempo, com a sua 
dedicação. E com qualidade. Esse é um dos direciona-
mentos que fez da Índia um mercado tão importante 
e reconhecido para o segmento do couro em todo o 
mundo, e que tem grande potencial de parcerias e de 
desenvolvimento.”, Eurico Dreyer. 
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comercial@courosbomretiro.com.br
www.courosbomretiro.com.br

+ 55 51 3762-5800
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IMPORTAÇÃO DE 
COURO: COMO A 

ÍNDIA VAI REAGIR?

Grande parceiro do couro brasileiro e do projeto Brazilian 
Leather, o Council for Leather Exports (CLE) é uma referên-
cia para a importação de couro na Índia. Conversamos com 
Aqeel Ahmed Panaruna, presidente da entidade, para sa-
ber as perspectivas e pontos a observar para relacionamen-
to comercial, produção e eventos em solo indiano neste e 
nos próximos anos.
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Quais são os atributos mais valorizados pelos importadores de 
couro da Índia? 

A Índia é um fornecedor de calçados e outros produtos em couro 
de alto valor agregado para grandes marcas em todo o mundo. Sua 
exportação anual em 2019-20 foi de US$ 5,07 bilhões. Consequente-
mente, a Índia importa couros de alta qualidade, atendendo às exi-
gências em textura e espessura de acordo com os diversos requisitos 
das marcas. Além disso, a Índia é um importante centro de fabricação 
de automóveis e, portanto, couros para revestimentos automotivos 
também são importados. Temos ainda um mercado interno muito 
grande e crescente de produtos de couro e calçados, avaliado em 
US$ 12 bilhões.

Portanto, há uma grande necessidade de importação de couro na 
Índia. No período de 2019-20, o país importou US$ 550 milhões em 
couros e peles de 105 países, a partir de 1171 organizações, a maioria 
pequenas, médias e microempresas. Estes fatores – sustentabilidade, 
preço, prazo de entrega e qualidade – são de igual importância, já que 
o couro tem uma participação relevante no custo total de produção. 

As empresas brasileiras que têm interesse em estreitar suas 
relações comerciais com a Índia devem observar que tipo de ten-
dências em seu país?

A Índia importa couro de alta qualidade. O Brasil é conhecido por 
sua capacidade tecnológica no setor de curtimento. Somos vistos 
como um destino preferencial para compras de produtos de valor 
agregado no mercado internacional, e o mercado interno da Índia 

também está crescendo. O consumo per capita de calçados sozinho 
deve crescer dos atuais 2 pares para cerca de 3 pares nos próximos 
3-4 anos. Claro que, por conta da Covid-19, agora há uma queda na 
importação de couros. No entanto, há grandes perspectivas de expor-
tação de mais couros do Brasil para a Índia no longo prazo.

Qual é a sua avaliação geral das relações comerciais dos brasi-
leiros com as empresas indianas do segmento de couro?

O Brasil é um dos principais fornecedores de couro acabado para 
a Índia. A importação indiana de couro, produtos de couro e calçados 
do Brasil foi de US$ 26,43 milhões em 2019. Desse total, somente a 
importação de couro acabado foi de US$ 20 milhões. No entanto, a 
importação total da Índia de couro acabado durante 2019-20 foi de 
US$ 520 milhões. Portanto, há um enorme espaço para aumentar as 
importações de couro acabado do Brasil.

Como a Covid-19 impactou as indústrias indianas que com-
pram couro?

A importação de couro da Índia diminuiu cerca de 30% duran-
te 2020-21 devido à desaceleração do mercado criada pela Covid-19. 
Nosso principal mercado, o europeu, está se abrindo e nossas expor-
tações em março de 2021 registraram um crescimento de 29%. Isso 
nos dá esperança de aumentar nosso trabalho no período de 2021-22.

Quais são suas expectativas sobre eventos presenciais, como 
as feiras de negócios, na Índia em 2021 e 2022?

Está em espera a decisão sobre a realização da maior feira de cou-
ro, a India International Leather Fair (IILF).
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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



CADEIA 
DO COURO 
NA ÍNDIA

Este é o segundo maior produtor mundial de calçados, en-

tregando ao planeta 2,6 bilhões de pares ao ano. O foco 

principal é o mercado interno, mas a produção tão relevante 

da Índia a coloca como uma das 10 maiores nações expor-

tadoras de calçados do mundo. Cerca de 1,2 mil curtumes 

estão estabelecidos no país. 
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INDÚSTRIA DE 
CURTUMES

INDÚSTRIA DE 
CALÇADOS

PECUÁRIA

Cerca de 1,2 mil empresas

A região de Tamil Nadu concentra 
o maior número de curtumes e 
empresas produtoras de artefatos 
de couro (52%) e é responsável por 
43% das exportações da Índia. 

Outros clusters da indústria 
curtidora no país: Uttar Pradesh 
(Kanpur e Agra); Andhra Pradesh 
(Jallandhar, em Punjab, Deli, Hyde-
rabad); Calcutá, em West Bengal; 
Bangalore, em Karnataka, e Mum-
bai, em Maharashtra. 

Produção anual: 2,6 bilhões
de pares

Emprega 1 milhão de 
trabalhadores

Exportações se mantiveram 
estáveis nos últimos quatro anos 
em cerca de US$ 2,5 bilhões 
para 260 milhões de pares, 
sendo que 48% da quantidade 
em calçados em couro.

Rebanho bovino:
206,400 milhões de cabeças
(2º no ranking mundial)

Possui também 
aproximadamente
100 milhões de cabeças
de bubalinos

Abate bovino de
25,900 milhões ao ano
(4º no ranking mundial)

Abate também cerca de
10 milhões de cabeças de 
bubalinos ao ano
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EXPERIÊNCIA QUE
TRAZ A EXCELÊNCIA

SOMOS A COUROVALE!



COMÉRCIO EXTERIOR
SETOR DE COUROS NA ÍNDIA

Uma seleção de dados sobre importações e exportações 
de couros a partir da Índia para apoiar a sua estratégia de 

relacionamento e vendas ao país
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12ª
POSIÇÃO NO RANKING 

MUNDIAL DE IMPORTAÇÕES
DE COURO (EM 2020)



/VIPOSA.SA

WWW.VIPOSA.COM.BR

@VIPOSA.SA

WET BLUE ACABADOS E
SEMI-ACABADOS CABEDAIS CALÇADOS DE

SEGURANÇA



EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 

PARA A ÍNDIA
Resultados, evolução e visão geral das vendas de 

couro do Brasil para o território indiano
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EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 
PARA A ÍNDIA
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FORÇA  E CRESCIMENTO 
NOS NEGÓCIOS

O Brasil já participa há vários anos da feira IILF, na Índia, com reconhecimento do pú-
blico sobre o trabalho e a qualidade da entrega brasileira. Outros eventos estão no mapa 
de observação para o setor de fornecimento na Índia. A maioria destas feiras, em função 
da pandemia, não tem previsão de realização em 2021, mas podem estar no radar da 
indústria do Brasil para pesquisa:

IILF – India Internacional Leather Fair
Em Chennai, tradicionalmente em fevereiro
www.indiatradefair.com/iilf
Expositores: empresas de fornecimento de couros e outros 
materiais para a indústria calçadista, além de químicos e 
máquinas para os setores de calçados e curtimento
Visitantes: compradores e diretores de indústrias de 
calçados e curtumes

IIFF - India International Footwear Fair
Em Nova Deli, tradicionalmente em julho
www.indiatradefair.com/footwear-fair
Expositores: indústrias e marcas de calçados e acessórios, 
além de curtumes e outras empresas de fornecimento 
de materiais para calçados e tecnologia para o setor
Visitantes: distribuidores e lojistas do segmento de cal-
çados, além de indústrias de manufatura em moda

ILAF –IndiaLeather & Accessories Fair
Em Kolkata, tradicionalmente em setembro
www.indiatradefair.com/ilafkolkata
Expositores: indústrias e marcas de calçados e acessó-
rios, como bolsas, carteiras e cintos, além de roupas
Visitantes: distribuidores e lojistas do segmento de cal-
çados e roupas

Meet at Agra Leather, Footwear Components 
& Technology Fair
Em Agra, tradicionalmente em novembro
www.afmec.org/meet-at-agra-overview
Expositores: indústrias e marcas de calçados e acessórios, 
além de curtumes e outras empresas de fornecimento de 
materiais para calçados e tecnologia para o setor
Visitantes: distribuidores e lojistas do segmento de cal-
çados, além de indústrias de manufatura em moda

India Fashion Week
Em Nova Deli, tradicionalmente em outubro
www.fdci.org
Organizada pela The Fashion Design Councilof India, a sema-
na de moda indiana ocorre anualmente. A última edição 
ocorreu de forma física e digital em outubro de 2020.

IndiaSoft
Em Nova Deli, tradicionalmente em março
www.indiasoft.org/
Expositores: empresas de soluções em automação, 
robótica, tecnologia equipamentos elétricos e outras 
dedicadas à indústria
Visitantes: tomadores de decisão de indústrias dos mais 
variados segmentos

Os meses de realização referem-se aos períodos em que 
tradicionalmente os eventos ocorrem ou previsão de rea-
lização em 2021, sujeito a mudanças
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CLE - Council for Leather Exports 
Entidade empresarial que reúne as indústrias que compram couro, 
além de fabricantes e exportadores de produtos em couro.
www.leatherindia.org

IFCOMA - Indian Footwear Components
Manufacturers Association 
Associação que representa as indústrias que fabricam componentes 
para a indústria calçadista, como solas, enfeites, linhas e etiquetas, in-
clusive insumos químicos.
www.ifcoma.org

Indian Shoe Federation 
Organização setorial das indústrias de calçados da Índia. Tem entre 
seus associados, também, empresas fabricantes de componentes 
para o setor. 
www.indianshoefederation.in

AFMEC - Agra Footwear Manufacturers and Exporters Chamber 
Entidade regional dos fabricantes de calçados da zona de Agra, pro-
movendo a competitividade e qualificação das indústrias locais. 

www.afmec.org

All India Footwear Manufacturers And Retailers Association 
Grupo que representa fabricantes de produtos em couro e re-
des varejistas do setor.

accounts@aifmra.com

Central Footwear Training Institute Agra 
Instituto de educação profissional na região de Agra, ligado à forma-
ção técnica, graduação e pós-graduação em cursos como design de 
calçados, gestão industrial e tecnologia de produção.
www.cftiagra.org.in

CFLA - Council for Footwear Leather & Acessories
Entidade fundada em 2016 e que representa empresas de calçados e 
acessórios em couro na Índia. 
www.cfla.co.in

CLRI - Central Leather Research Institute
Instituto de pesquisa, análise e tecnologia em couro, química e indústrias 
da cadeia, disponibilizando testes, treinamentos e produtos para o setor.
www.clri.org

FDDI - Footwear Design & Development Institute 
Programas de extensão, graduação e pós-graduação em design de 
moda, design de calçados, inteligência em varejo e outras formações 
análogas ao mercado de bens de consumo. 
www.fddiindia.com

Indian Leather Products Association
Associação de fabricantes de produtos em couro, com foco voltado 
especialmente ao segmento de roupas, bolsas e acessórios.
www.ilpaindia.org

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

O Brasil e a Índia são países geograficamente extensos com diversidades culturais e 
população multiétnica numerosa. Ambos possuem tecnologias avançadas e dividem a 
mesma visão de desenvolvimento, cooperando bilateralmente nas questões do comér-
cio internacional. Veja a seguir contatos importantes na esfera da diplomacia e informa-
ções úteis se o seu interesse é exportar para a Índia.

EMBAIXADA DO BRASIL EM NOVA DELI
Endereço: 8, APJ Abdul Kalam Road - New Deli – 110011 - India
Tel.: +91 11 2301 7301 
Embaixador: Sr. André Aranha Corrêa do Lago
Plantão Consular (exclusivo para brasileiros em situação de emergência): +91 98106-97829
Setor de Promoção Comercial: SECOM – Nova Deli
Email: trade.newDeli@itamaraty.gov.br, cto.newDeli@itamaraty.gov.br
Chefe: Eduardo Uziel
Setor de Promoção Comercial: SECOM – Mumbai
Email: secom.mumbai@itamaraty.gov.br
Chefe: Everson Mayer Simões

EMBAIXADA DA ÍNDIA NO BRASIL
Embaixador: Sr. Suresh Reddy
Endereço: SES-805, Lote 35, Asa Sul, 70452-901 
Brasília - Distrito Federal, Brasil
Tel: +55-61-3248 4006
E-mail: cons.brasilia@mea.gov.in

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E 
INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) – ESCRITÓRIO PEQUIM
Endereço: Room 1309 Office Tower 2, China Central Place, 79 
Jianguo Road, Beijing, 100025, China
Telefone: +86 10 5969-5333 Fax: +86 10-5969-5123
E-mail: escritorio.china@apexbrasil.com.br
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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
Rogério Cunha

Diagramação:
Sandro Ceroni
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CIA - World Factbook
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Central Intelligence Agency (CIA)
Council for Leather Exports - Índia
FAO - Compendium 2017
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