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Chegamos à conclusão da gestão do Conselho Diretor do 

CICB 2016-2018. No relatório que você tem em mãos, estão 

registradas as atividades destes dois anos de dedicação, de-

safios e conquistas do setor de couros do Brasil e que tiveram 

a liderança, a iniciativa e a execução do CICB.

 

Com a produção deste documento, pudemos ver a exten-

são do trabalho realizado não apenas pelo Conselho Diretor, 

mas por todos os associados e demais atores desta indús-

tria. Feiras, missões, sustentabilidade, a defesa do couro no 

mercado doméstico, a agenda representativa institucional, 

as celebrações pelos 60 anos do CICB e tantas outras pautas 

estiveram no nosso dia a dia, em tudo o que fizemos, em 

cada detalhe, sempre com vistas a promover o crescimento 

e o aprimoramento da indústria curtidora brasileira.

 

Para mim, foi uma imensa satisfação estar à frente da presi-

dência do Conselho Diretor do CICB na gestão 2016-2018, 

contando com o apoio imprescindível de todo o corpo de 

conselheiros da entidade e de seus associados. Obrigado 

pela confiança e o engajamento em tudo o que propusemos 

e executamos nestes últimos dois anos.

31 de março de 2018

Gilmar Harth
Presidente do

Conselho Diretor 
do CICB 2016|2018



Feiras, missões comerciais e rodadas de negócios são algumas das plataformas mais eficientes para 

a realização de novos contatos e estreitamento de laços com antigos clientes. O couro brasileiro 

teve uma agenda intensa de eventos com foco na promoção comercial, tanto no Brasil como no 

exterior, contando sempre com o apoio do projeto Brazilian Leather, uma iniciativa do CICB e 

Apex-Brasil para o incentivo às exportações de couro do país. 

PROMOÇÃO COMERCIAL
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Um dos mercados com grande poten-

cial de crescimento para as exportações 

do couro brasileiro é a Índia, que sedia 

anualmente a feira India International 

Leather Fair (IILF), em Chennai. O Bra-

sil participa deste evento há sucessivas 

edições e já está estabelecido como um 

dos países-chave para o fornecimento 

de couros com vistas ao desenvolvi-

mento das indústrias locais.

PREMIÈRE VISION
NOVA YORK

Os escritórios de desenvolvimento das 

grandes marcas norte-americanas estão 

em Nova York, onde a feira Première Vi-

sion é realizada duas vezes ao ano, em 

janeiro e junho. O couro brasileiro mar-

cou presença nos últimos anos neste 

evento, atendendo a um público seleto 

à procura de qualidade e inovação.  

IILF

O Salão de Design e Inovação de Mate-

riais – Inspiramais é realizado pelo CICB, 

em parceria com Assintecal e Abit, em 

conjunto com seus projetos setoriais de 

desenvolvimento de exportações com 

Apex-Brasil. Curtumes de todo o Brasil 

expõem seus couros dos mais variados 

tipos (como bovinos e exóticos) para 

segmentos como a indústria calçadista, 

de artefatos, roupas e design de interio-

res. Uma intensa agenda de atividades, 

com mostras e palestras, faz deste um 

evento obrigatório na agenda da cria-

ção de moda no país. 

INSPIRAMAIS

Esta é uma mostra especial de couros, 

desenvolvida por meio de consultorias 

especializadas que aplicam antecipa-

ção de tendências na criação de artigos 

junto aos curtumes brasileiros. A cole-

tânea de couros é apresentada em pri-

meira mão no Inspiramais e, após, viaja 

com o projeto Brazilian Leather às prin-

cipais feiras mundiais do setor. 

PREVIEW DO COURO
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O mercado mundial de alto luxo tem na 

feira Première Vision Paris a sua fonte 

segura de pesquisa de materiais. Duas 

vezes por ano, em fevereiro e setembro, 

os curtumes do Brasil têm contato com 

este público tão importante ao partici-

par da Première Vision Paris, que trata-se 

de uma feira tão seleta ao ponto de rea-

lizar curadoria de expositores.  

A Itália, mais precisamente Milão, é um 

dos locais mais relevantes mundialmen-

te para a moda. É natural, portanto, 

que um dos eventos mais importantes 

do calendário anual da indústria seja 

realizado lá. Este evento é a Lineapelle, 

onde curtumes do Brasil participam ex-

pondo couros de diversos tipos.

PREMIÈRE VISION PARIS
LINEAPELLE MILÃO

Paralelamente à edição de fevereiro da 

Lineapelle, Milão sedia a feira Simac 

Tanning Tech, onde, em 2017 e 2018, 

o projeto Brazilian Leather teve estan-

de exclusivo para apresentar a mostra 

Preview do Couro e fornecer suporte ao 

relacionamento e apoio à promoção de 

imagem da indústria nacional. 

O CICB tem uma participação muito 

ativa na realização da Fimec, em Novo 

Hamburgo (RS). Além de seu espaço ex-

clusivo, a entidade organiza rodadas de 

negócios, visitas técnicas e atividades 

de aprimoramento, em parceria com 

associações e empresas. A Fimec é uma 

das plataformas mais ricas em ações e 

relacionamento que o CICB participa 

todos os anos. Nas edições de 2017 e 

2018 da feira, houve rodadas de ne-

gócios organizadas pelo escritório da 

Apex-Brasil da Rússia entre comprado-

res russos e curtumes brasileiros.

SIMAC TANNING TECH

FIMEC
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Antecedendo à feira APLF 2017, um 

grupo de expositores brasileiros partiu 

para a Missão Comercial à China, com 

agenda realizada pelo projeto Brazilian 

Leather. A missão levou oito empresas 

de curtumes do Brasil e o CICB ao en-

contro de indústrias chinesas de calça-

dos, móveis e artefatos localizadas na 

região de Guangzhou, nas cidades de 

Dongguan, Foshan, Heshan e na capital 

da província, cidade de Guangzhou.

MISSÃO COMERCIAL 
À CHINA PRÉ APLF

Grande parte da produção mundial de 

artigos de moda e luxo tem um ponto 

de partida em comum: a feira de ma-

teriais premium Première Vision. O Bra-

zilian Leather recebeu em Novo Ham-

burgo (RS) uma atividade especial da 

Première Vision, com a apresentação 

de tendências feita por seu diretor da 

divisão de couros, Marc Brunel, e a es-

pecialista em moda da edição de Paris 

da feira, Olivia Merquior.

APRESENTAÇÃO 
DE TENDÊNCIAS

Sempre em março, o foco do mercado do couro 

se volta para Hong Kong, onde é realizada a fei-

ra APLF, maior evento mundial do gênero. Um 

dos maiores e mais visitados espaços da APLF é 

aquele dedicado aos curtumes brasileiros. Ne-

gócios imediatos e contatos cujos reflexos terão 

ressonância durante todo o ano fazem parte da 

pauta desta feira, que recebe mais de 20 mil 

pessoas todos os anos. 

APLF
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O Vietnã é o 4º principal destino das 

exportações brasileiras de couros e 

peles e realiza sempre em julho a fei-

ra Shoes and Leather Vietnam, em Ho 

Chi Minh, com a participação de curtu-

mes do Brasil. Trata-se de um mercado 

estratégico, que começou a ser traba-

lhado em 2013, com missão prospec-

tiva e, após, em 2014, com a primeira 

participação na feira. Em 2016, a Shoes 

and Leather teve um componente extra 

para a participação do Brasil: o projeto 

Design na Pele Escritas foi apresentado 

como uma mostra especial do evento. 

Aproximar empresas, conhecer proces-

sos e ampliar mercados estiveram na 

agenda do couro brasileiro com a Missão 

Comercial à Tailândia, em 2016. A mis-

são foi elaborada contemplando visitas 

a indústrias dos segmentos calçadista, 

moveleiro, de artefatos e de curtumes, 

além de um momento específico para 

rodadas de negócios com compradores 

locais.

SHOES AND LEATHER 
VIETNAM

MISSÃO COMERCIAL 
À TAILÂNDIA

Realizada a cada dois anos em Colônia, 

na Alemanha, a feira Interzum é dedi-

cada ao segmento moveleiro. Em 2017, 

o couro do Brasil participou do evento 

com cinco grupos empresariais. A Inter-

zum é uma feira-chave para a indústria 

nacional: cerca de 20% de todo o couro 

produzido no país é destinado ao mer-

cado de móveis.  

Um dos principais balizadores da indús-

tria mundial de couros no segundo se-

mestre é a feira All China Leather Exhi-

bition (ACLE), que ocorre em Shanghai, 

sempre com a participação do Brazilian 

Leather.  Na ACLE de 2016, houve ro-

dadas de negócios organizadas pelo es-

critório da Apex-Brasil de Pequim entre 

compradores chineses e expositores 

brasileiros.

INTERZUM
ACLE
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Duas importantes cidades da China li-

gadas ao mercado mundial de couros – 

Jiaxing e Haining – foram o destino de 

um grupo de empresas brasileiras para 

o estabelecimento de contatos, rela-

cionamento e possibilidade de novos 

negócios. Esta foi a Missão Comercial à 

China, realizada após a ACLE 2017 pelo 

projeto Brazilian Leather.

Antecedendo à realização da feira Fu-

turmoda, o grupo de expositores brasi-

leiros participou de um roteiro de visi-

tas técnicas a indústrias na Espanha. A 

Missão Comercial Espanha foi realizada 

na Província de Alicante, cidades de El-

che, Elda, Petrer, Monovar e Callosa de 

Segura, onde se concentra metade da 

produção calçadista do país.

MISSÃO COMERCIAL 
À CHINA PÓS ACLE

MISSÃO COMERCIAL 
ESPANHA A primeira participação do Brasil na 

feira Lineapelle Nova York ocorreu em 

2018, na edição de janeiro do evento. A 

feira é realizada no Metropolitan Pavi-

lion, em Chelsea, o pulsante distrito de 

arte contemporânea da cidade. Os ex-

positores seguem a linha da feira matriz 

(Lineapelle Milão): indústrias que pro-

duzem couro e outros materiais para o 

mercado da moda.

Na Espanha, o foco principal do Bra-

sil é o fornecimento de materiais para 

coleções de calçados. A participação 

do couro brasileiro na feira Futurmoda 

2017, em Elche, foi ao encontro deste 

objetivo, com boas perspectivas para os 

próximos anos. Esta foi a primeira parti-

cipação do projeto Brazilian Leather no 

evento. 

LINEAPELLE 
NOVA YORK

FUTURMODA
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Profissionais que trabalham em indús-

trias de design nos Estados Unidos têm 

uma referência assertiva para pesquisa 

de materiais paro o seu trabalho em 

Nova York: trata-se da Material Conne-

xion, uma verdadeira “biblioteca” que 

reúne acervo físico permanente de ma-

teriais para criações em moda, arquite-

tura e artes. O couro do Brasil esteve no 

acervo em 2016 e 2017. 

O 35º Encontro Econômico Brasil-Ale-

manha (EEBA) ocorreu em novembro 

de 2017, em Porto Alegre (RS). Os seto-

res brasileiros de couros, calçados, com-

ponentes e máquinas para as indústrias 

curtidora e calçadista estiveram nessa 

plataforma de negócios para os dois 

países, por meio de espaço comparti-

lhado entre cinco entidades.

EEBAMATERIAL CONNEXION

Uma das ações de muita assertivida-

de na promoção comercial é o Projeto 

Comprador. Por meio desta iniciativa, 

o projeto Brazilian Leather realiza o 

convite e recepção de compradores in-

ternacionais, promovendo o encontro 

destes com curtumes brasileiros a fim 

de estimular novos negócios. Na Fimec, 

em 2017, houve uma edição do Proje-

to Comprador. No evento Rio Open de 

Tênis, em 2016, importadores também 

estiveram no país compondo as ações 

de marketing de relacionamento do 

Brazilian Leather.

Uma nova etapa para os setores de 

couros e calçados teve seu marco inicial 

lançado em 2016, com o programa Fu-

ture Footwear. A iniciativa tem o CICB 

como integrante e dialoga com a cria-

ção e execução de novos modelos de 

negócios, produtos e processos produ-

tivos em toda a cadeia do calçado, com 

o objetivo de fazer do país um modelo 

internacional neste segmento.

PROJETO COMPRADOR 
E MARKETING DE 
RELACIONAMENTO

FUTURE 
FOOTWEAR



Em 2017, o CICB comemorou seus 60 anos de história. Para celebrar esta data tão especial, a entida-

de organizou uma série de quatro eventos para relembrar, por meio de vídeos e material impresso, 

o que marcou o setor e o CICB em recortes específicos de 15 anos. Os desafios, as lideranças, as 

conquistas e as memórias da indústria estiveram presentes em cada uma destas atividades. 

OS 60 ANOS DO CICB
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Os primeiros 15 anos de história do CICB foram celebrados 

com um almoço em Novo Hamburgo (RS), antecedendo a 

abertura da Fimec. Passagens importantes da entidade – 

como a Campanha pelo Couro Perfeito e o início da partici-

pação em feiras nacionais – foram relembradas na transmis-

são de vídeo e entrega de material impresso. 

1957-1972

O Inspiramais, em São Paulo, foi o palco para a segunda co-

memoração do aniversário do CICB. Alguns dos fatos his-

tóricos lembrados: pauta política para facilitação de expor-

tações, criação de conselho consultivo com presidentes de 

associações regionais e a criação do Programa Nacional de 

Modernização da Indústria Curtidora. 

1972-1987
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Em Estância Velha (RS), um jantar na ABQTIC tratou de 

celebrar o período de 1987 a 2002. O vídeo e o material 

impresso do CICB mostraram a luta pela qualidade da ma-

téria-prima, a criação da Câmara Setorial da Indústria de 

Curtumes, Calçados e Artefatos de Couro e o alinhamento à 

moda que o couro sempre buscou.

1987-2002

Uma grande festa em Novo Hamburgo (RS), celebrou o ca-

pítulo final dos 60 anos do CICB. Jantar, homenagens e um 

show surpresa marcaram o evento, que relembrou a história 

recente da entidade – com passagens importantes como a 

realização do I Congresso Mundial do Couro, as mudanças 

na comunicação e a retomada dos esforços para que se faça 

valer o que está disposto na Lei do Couro.

2002-2017
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A GRANDE 
FESTA
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A Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro (CSCB) é um marco na indústria de cou-

ros do Brasil. O CSCB é o primeiro programa que firma o compromisso do setor coureiro com as 

melhores práticas no tripé meio ambiente, sociedade e economia. Ele tem promovido melhorias 

importantes nos processos da indústria e teve, em 2016 e 2017, grandes avanços em todo o país. 

CSCB
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O evento já está no calendário oficial de 

toda a indústria brasileira de couros, cal-

çados e moda. O Fórum CSCB de Sus-

tentabilidade acontece anualmente tra-

zendo palestrantes de grande relevância 

para debates e exposição de ideias 

inovadoras sobre diversos assuntos. Em 

2016, o tema central foi a Economia Cir-

cular e, em 2017, a Disrupção, quando 

o evento ocorreu no turno oposto ao 

Encontro Nacional ABQTIC. 

A empresa Fuga Couros, de Marau (RS), 

foi reconhecida com o nível Prata do 

CSCB. Foi o primeiro curtume do país 

a concluir todas as etapas do programa 

instituído pelo CSCB e ser auditado de 

acordo com a norma ABNT NBR 16.296, 

por meio de organismo acreditado pelo 

INMETRO. A cerimônia de entrega do 

reconhecimento foi feita na sede da 

empresa, com a participação da família 

Fuga, imprensa local e representantes 

do CICB.

FÓRUM CSCB 
DE SUSTENTABILIDADE

O PRIMEIRO CURTUME 
CERTIFICADO

Para todos os curtumes integrantes do 

programa, houve etapa especial de trei-

namento e consultoria. Este foi um tra-

balho 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.

TREINAMENTO 
E CONSULTORIA

MARCAS 
INTERNACIONAIS

O CSCB foi levado ao grupo Kering (de-

tentor de marcas como Gucci, Balencia-

ga e Saint Laurent) em reunião na sede 

da empresa com os diretores de susten-

tabilidade, pesquisa e fornecimento de 

materiais do grupo. Com retorno po-

sitivo sobre os princípios que dão base 

ao CSCB, o grupo manterá contato para 

aprimoramento de processos e relacio-

namento.
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O ZDHC é um programa independente 

e colaborativo com foco na eliminação 

de resíduos químicos em diversos tipos 

de produtos, incluindo aqueles que uti-

lizam couro. A reunião com represen-

tantes do CSCB, na sede do grupo, em 

Amsterdã, deu base para ampliação de 

conhecimento a partir das duas frentes 

de trabalho. 

VISITA ZDHC

Um momento importante com a enti-

dade representativa do couro na Itália, 

a UNIC, e o instituto de certificação ita-

liano do setor, o ICEC, ocorreu em 2017. 

Este foi mais um evento que ampliou a 

participação internacional do CSCB. 

ENCONTRO 
UNIC / ICEC

Os últimos dois anos foram o período de 

maior número de adesões ao programa 

do CSCB. Atualmente com 18 curtumes 

em fase de certificação, o programa cres-

ce com força e o engajamento de toda a 

indústria brasileira. 

NOVAS ADESÕES
Os projetos, as perspectivas e o pa-

norama de trabalho do CSCB foram 

apresentados à indústria química em 

2016. Na oportunidade, foi mostra-

da a grande relevância dos químicos 

dentro do programa. 

ENCONTRO COM 
A INDÚSTRIA QUÍMICA

Grandes indústrias de moda e gigantes 

do varejo foram sensibilizados acerca 

do CSCB, em reuniões e encontros ao 

longo dos últimos dois anos. A ideia das 

atividades foi apresentar o programa e 

os diferenciais do couro. 

SENSIBILIZAÇÃO 
NACIONAL



Um dos mais celebrados projetos mundiais para agregação de valor na cadeia do couro, o Design 

na Pele teve sua terceira edição realizada nos anos de 2016 e 2017. Pela primeira vez, os artigos de-

senvolvidos pela iniciativa ganharam produção para posterior comercialização, realizando um ciclo 

de aprendizado na cadeia. O Design na Pele edição 3 teve a parceria de Abicalçados e Sindmóveis.

DESIGN NA PELE - EDIÇÃO 3 -
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Durante o Inspiramais, o Design na Pele 

edição 3 foi lançado, com apresentação 

especial. A partir deste momento, ini-

ciaram-se os trabalhos que resultaram 

nas parcerias entre estúdios de design, 

indústrias e curtumes. Grande expecta-

tiva do público marcou o evento. 

LANÇAMENTO 
EM SÃO PAULO

As coleções de calçados desenvolvidas 

pelo Design na Pele 3 foram lançadas 

em primeira mão na feira FN Platform, 

em Las Vegas, em fevereiro de 2017.  

Houve coquetel de lançamento das 

coleções, onde compradores do mun-

do todo puderam conhecer os mode-

los. Os produtos chamaram também a 

atenção da imprensa americana que 

estava presente no evento.

FN PLATFORM
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A Semana de Design de Nova York é um 

dos momentos mais efervescentes da 

cidade quando o assunto é criatividade 

e tendências. As coleções de móveis do 

projeto Design na Pele foram apresen-

tadas em um dos eventos que integra a 

semana, a International Contemporary 

Furniture Fair (ICFF), em maio de 2017. 

O projeto teve espaço exclusivo e gran-

de visitação.

O projeto Design na Pele foi uma das 

grandes atrações da edição de 2017 do 

Salão Internacional do Couro e do Calça-

do (SICC), em Gramado (RS). A coleção 

de calçados desenvolvida pelo estilista 

Ronaldo Fraga para a marca masculina 

Kildare, com couros dos curtumes Rusan, 

Bom Retiro e Moderno, teve coletiva de 

imprensa com lotação máxima e desta-

que na palestra Papo Legal, que antece-

deu a abertura do salão.

ICFF NOVA YORK
SICC

O Grande Hotel Ronaldo Fraga, em 

Belo Horizonte, recebeu o lançamento 

da coleção de calçados masculinos da 

Kildare para o projeto Design na Pele, 

com couros dos curtumes Rusan, Bom 

Retiro e Moderno. Imprensa, formado-

res de opinião e profissionais ligados ao 

setor de moda prestigiaram o evento. 

LANÇAMENTO 
EM MINAS GERAIS Em setembro de 2017, o projeto Design 

na Pele mostrou na entrada da Premiè-

re Vision Paris suas coleções de calçados 

e móveis que fizeram tanto sucesso em 

exposições prévias. Na Cidade Luz, não 

foi diferente: o ambiente criado com 

as peças feitas em couro brasileiro, por 

designers e indústrias do país, era uma 

parada obrigatória para os visitantes da 

Première Vision.

PREMIÈRE VISION PARIS
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Na semana anterior à Première Vision 

Paris, houve uma palestra especial sobre 

o projeto Design na Pele na Embaixada 

Brasileira, para jornalistas, autoridades e 

convidados locais. A palestra integrou a 

abertura de uma exposição do Projeto 

Raiz, que apresentou na Embaixada Bra-

sileira o trabalho de 18 estúdios de design 

do Brasil, compondo a Paris Design Week.

PALESTRA 
NA EMBAIXADA 
BRASILEIRA

Uma reunião de avaliação do Design na 

Pele ocorreu em agosto de 2017, com 

vistas à apresentação de dados, pontos 

de melhoria e conquistas do projeto, já 

antecipando o futuro desta grande ini-

ciativa. 

REUNIÃO 
COM CURTUMES 
PARTICIPANTES

Parte do acervo do Design na Pele edi-

ção 3 foi apresentada no Fórum CSCB 

de Sustentabilidade de 2017. As peças 

chamaram a atenção do público pela 

riqueza do acabamento, design e quali-

dade dos couros. 

EXPOSIÇÃO NO 
FÓRUM CSCB DE 
SUSTENTABILIDADE
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Análise de mercados, missões de prospecção, estatísticas, monitoramento de metas e mercados, 

acompanhamento dos movimentos mundiais do setor. Estas são algumas das atividades da Inte-

ligência Comercial do CICB, que dedica-se a fornecer subsídios imprescindíveis para que o couro 

do Brasil tenha ampliação de seus resultados no país e no mundo. 

INTELIGÊNCIA COMERCIAL
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O ano de 2017 marcou a realização 

de um novo levantamento qualitativo 

e quantitativo sobre o setor de curtu-

mes do Brasil. Produzido por empresa 

especializada (IEMI, de São Paulo), em 

versão impressa (estilo book), o estudo 

apresentou todas as informações atuais 

e pertinentes da indústria (e seu com-

parativo com o levantamento anterior, 

de 2013), como número de empresas 

operantes, mercados, pessoal ocupado, 

faturamento e investimentos. 

O CICB participou da Convenção anual 

da ALCA (American Leather Chemists 

Association) como palestrante, desta-

cando o setor de couros no Brasil, o 

projeto Brazilian Leather e o CSCB. Na 

mesma ocasião, foi realizada uma mis-

são prospectiva na capital Washington, 

nos setores de carnes, couros e na asso-

ciação dos varejistas dos Estados Unidos, 

tendo agendamento de diversas reu-

niões para análise de mercados. 

CONVENÇÃO ALCA

ESTUDO DO SETOR DE 
CURTUMES NO BRASIL

Esta missão ocorreu em 2017 e buscou 

informações a respeito de mercado, 

barreiras técnicas e tarifárias, formas 

de acesso e estreitamento de relacio-

namento com entidades locais. A Polô-

nia foi um dos oito países-alvo do pro-

jeto Brazilian Leather para o período 

2016-2017.

MISSÃO PROSPECTIVA 
À POLÔNIA

A Inteligência Comercial do CICB rea-

liza previamente a cada feira interna-

cional uma apresentação preparatória 

com dados importantes sobre o mer-

cado que será o foco do evento. Es-

planada pessoalmente ou enviada em 

versão digital, esta apresentação traz 

informações relevantes para potencia-

lizar resultados. 

APRESENTAÇÕES 
PREPARATÓRIAS
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Todos os associados ao CICB recebem 

informações estratégicas por meio de 

dois informativos: o Mercado Interna-

cional (enviado uma vez por semana) e 

o Mercado Estados Unidos (três vezes 

por semana). Em 2017, os informes re-

ceberam aprimoramentos de acesso e 

arquivo, valorizando ainda mais os be-

nefícios dos associados. 

INFORMES 
DE MERCADO

Realizada em 2016 junto a regiões de 

muito interesse para o couro do Bra-

sil, como Igualada, Alicante e Valencia. 

Desta missão, surgiu o resultado defi-

nitivo para o investimento, no ano se-

guinte, na participação na feira Futur-

moda e em uma missão comercial com 

empresários brasileiros. 

MISSÃO 
PROSPECTIVA ESPANHA

Um estudo que visa realizar uma es-

timativa dos impactos econômicos 

(produção da cadeia, geração de em-

prego e arrecadação de impostos) da 

elevação da participação de couro 

acabado no total produzido pelo se-

tor. Este é o Projeto Sobre os Impactos 

de Agregação de Valor na Produção 

de Couro do Brasil, cuja produção está 

em andamento com a instituição de 

ensino superior Unisinos, de São Leo-

poldo (RS).

REPOSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO

O projeto Brazilian Leather esteve no 

3º Congresso Mundial do Couro, em 

Shanghai, na China, cujo tema central 

foi A Revolução do Couro: Como a In-

dústria Irá Responder. Patrocinador da 

publicação oficial do evento, o projeto 

arregimentou na atividade informações 

importantes para a composição de es-

tratégias para o futuro.

CONGRESSO 
MUNDIAL DO COURO
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Embaixadas e consulados brasileiros 

(SECOM) em diversas cidades mantêm 

relacionamento com o CICB e projeto 

Brazilian Leather para cooperação e 

ampliação de negócios. Destaque para 

os escritórios nas cidades de Paris, Mi-

lão, Nova York e Hong Kong e em países 

como China, Espanha, Polônia e Vietnã.

DIPLOMACIA 
E PARCERIAS 
COMERCIAIS

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO 
SETOR CALÇADISTA

Por demanda do Ministério da Indús-

tria, Comércio Exterior e Serviços, o ins-

tituto Novociclo Empresarial produziu 

o Planejamento Estratégico do setor 

calçadista. A elaboração do documento 

contou com apoio do CICB e das enti-

dades setoriais Abicalçados, Assintecal 

e Abrameq, que levantaram propostas 

e também engajaram parte dos seus 

associados no desenvolvimento do 

Planejamento, que avaliou oportunida-

des, pontos fortes, questões a melhorar 

e todo o cenário internacional.

O CICB é uma das entidades que or-

ganiza o evento Análise de Cenários, 

que trata-se de uma palestra aberta ao 

público de associados abordando o pa-

norama econômico e comercial para o 

setor, com perspectivas para o ano. O 

evento ocorre semestralmente. 

ANÁLISE DE CENÁRIOS  



ESTATÍSTICAS 2016



ESTATÍSTICAS 2017
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REPRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL
O CICB teve atuação constante na defesa do couro brasileiro na esfera política, debatendo, posi-

cionando-se e buscando a conquista de desafios que estiveram na pauta do setor nos últimos anos. 

Trata-se de um trabalho diário que ocorre não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
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MELHORIA DA QUALIDADE 
DA MATÉRIA-PRIMA

ASSINATURA NOVO CONVÊNIO 
BRAZILIAN LEATHER

Junto a órgãos como Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (MAPA), a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e o 

Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o CICB iniciou em 2017 

um trabalho para construção de um programa que aprimore a qua-

lidade da matéria-prima do couro brasileiro. A grande mobilização 

sobre este tema é uma das pautas mais relevantes para o setor.

Em 2016, houve a renovação do projeto setorial Brazilian Leather, 

uma iniciativa do CICB e da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para o crescimento da 

participação do couro do Brasil no mercado internacional. 

ICT

O CICB participa do Comitê Executivo e do Conselho do Internatio-

nal Council of Tanners (ICT, entidade mundial que reúne associações 

nacionais representativas deste setor) para debater e definir temas 

importantes. Alguns destes temas: revisão dos contratos internacio-

nais de compra e venda de couros e peles, revisão de padrões de 

medidas na compra e venda de wet blue, certificações de susten-

tabilidade, rastreabilidade de produtos químicos, atualizações das 

etiquetagens e marcações de produtos de couro, além da pegada 

de carbono dos curtumes.

GLCC

O CICB tem participação ativa no 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). Neste grupo, são debati-

dos temas sobre posicionamento da indústria frente às demandas 

internacionais, considerando tópicos como exigências das grandes 

marcas, rastreabilidade, transparência, padrões ambientais, geren-

ciamento dos produtos químicos e substâncias restritas, etiqueta-

gem e atualizações da indústria química.

A exigência de escaneamento de todos os contêineres destinados 

à exportação em portos brasileiros tem trazido prejuízo à economia 

do país. O CICB, juntamente com outras 44 entidades representa-

tivas de diversos setores, foi signatário de carta conjunta liderada 

pela CNI e encaminhada à Agência Nacional de Transporte Aquavi-

ários (Antaq) manifestando a urgente revisão da inspeção e de sua 

cobrança.

ESCANEAMENTO 
DE CONTÊINERES
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Desde o início da pauta sobre a possível reoneração da folha de pa-

gamento, o CICB posicionou-se firmemente contra, atuando na es-

fera federal para que o projeto não se concretizasse. Em comissões, 

audiências e outros eventos, a entidade teve participação ativa. 

REONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO

O incentivo às exportações de couro com alto valor agregado é uma 

das buscas do CICB em seu trabalho. Por isso, a manutenção da 

taxação de 9% sobre exportações de couro wet blue foi defendida 

em 2017. A entidade mobilizou o setor, tendo o apoio de outras 

instituições congêneres nesta pauta junto a órgãos do governo.

TAXAÇÃO DO WET BLUE

O CICB teve participação ativa no andamento às normas e aos pro-

tocolos de migração de Classificação de Estabelecimento Relacio-

nado (ER) para SIF. A entidade fez a interface desta migração junto 

aos curtumes associados.

MIGRAÇÃO ER PARA SIF

Em 2016, o CICB participou de uma missão à Índia organizada pela 

Apex-Brasil, Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria 

com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Rede Brasileira 

de Centros Internacionais de Negócios. A missão brasileira ocorreu 

em paralelo à 8ª Cúpula do BRICS, grupo de países que reúne Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul, durante a BRICS Trade Fair. 

CÚPULA DO BRICS

Em diversas plantas de curtumes em todo o Brasil, uma comissão tri-

partite (da qual o CICB faz parte) lidera a avaliação de riscos à saúde 

e à segurança no trabalho em máquinas importadas para couro em 

funcionamento no Brasil. O grupo analisa riscos em equipamentos 

para compor a Cartilha de Segurança em Máquinas para Couro es-

pecífica para equipamentos produzidos no exterior. Este documen-

to é uma medida ligada à NR-12, instrumento do Ministério do Tra-

balho que visa à prevenção de acidentes e doenças do trabalho em 

aparelhos dos mais diversos setores industriais.

NR12
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MISSÃO DO MAPA

Realizada em fevereiro de 2018 em países da Ásia, esta missão con-

tou com a participação do CICB e teve importante pauta de facili-

tação de negócios para curtumes brasileiros. As atividades buscaram 

ampliar informações e dados de mercado nos países visitados, como 

Emirados Árabes e Singapura, e acompanharam as negociações da 

exportação de carne que afetam diretamente o desempenho dos 

curtumes.

Com representantes do Governo Federal, o CICB integrou em 2016 

uma Missão Empresarial à Ásia, que teve uma pauta intensa de pro-

moção do Brasil em países estratégicos para relações comerciais. A 

missão foi focada no Agronegócio. 

MISSÃO EMPRESARIAL À ÁSIA

A sustentabilidade foi um dos fios condutores da 22ª edição da 

Conferência das Nações Unidas (ONU) Sobre Mudanças Climáticas 

(COP22) realizada em Marrakesh, Marrocos. O CICB reforçou os atri-

butos do couro do Brasil neste campo, marcando presença neste 

grande evento ao integrar uma Missão do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) na conferência.

CONFERÊNCIA DA ONU

• Operador Econômico Autorizado – OEA (Receita Federal)

• Operador Econômico Autorizado – OEA Agro (MAPA)

• Regulamentação da Lei 11211 – Etiquetagem de produtos 

   manufaturados (MDIC, INMETRO)

• Ex tarifário: modernização e agilização (MDIC, CAMEX)

• Reintegra (Ministério da Fazenda)

• Restituição dos créditos de exportação (Ministério da Fazenda)

• Cartilha de substâncias restritas para o setor couro-calçado 

   (MDIC, INMETRO)

• Certificado Sanitário Internacional (MAPA, MRE)

• Eliminação da taxa para couro Semiacabado e Acabado 

   (negociação com a União Europeia)

• Eliminação da taxa de importação de cromo (Receita Federal, MDIC)

OUTRAS PAUTAS INSTITUCIONAIS 
REPRESENTATIVAS QUE TIVERAM A 
PARTICIPAÇÃO DO CICB 
ENTRE 2016 E 2018

Compartilhar o case CICB e Brazilian Leather, além de promover o 

couro junto às novas gerações, fazem parte das apresentações pe-

riódicas que a entidade realiza em disciplinas do Ensino Superior. 

Na Universidade Feevale, estas exposições em aulas acontecem se-

mestralmente para formandos do curso de Comércio Exterior. 

PARCERIA ACADÊMICA
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LEI DO COURO
No Brasil, a lei 4.888/65 proíbe o uso de expressões como “couro sintético” ou “couro ecológico”. 

A legislação destaca que somente produtos oriundos de pele animal podem receber a denomi-

nação “couro”. O CICB desenvolve um projeto nacional para verificar a comunicação de marcas 

e estabelecimentos comerciais sobre seus artigos em couro ou material sintético. Anúncios e 

comunicação verbal relativos a calçados, roupas, bolsas, acessórios, estofados e estofamento au-

tomotivo são os principais pontos verificados pelo projeto.
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BLITZ 
LEI DO COURO

Nos anos de 2016 e 2017, houve in-

tensa atividade da ação Blitz Lei do 

Couro. Por meio desta iniciativa, um 

carro identificado e equipe própria do 

CICB percorreram varejo de rua, lojas 

em shopping centers, feiras e indústrias 

verificando in loco a comunicação visual 

e verbal de comerciantes. Mais de 20 

mil estabelecimentos já foram visitados 

pela ação desde 2013.

O CICB realiza um rígido monitoramen-

to de conteúdos dispostos na internet 

24h por dia. Nele, portais de notícias, 

blogs e plataformas de venda de pro-

dutos são examinados em busca de 

infrações sobre a Lei do Couro. Assim 

que uma inconformidade é encontrada, 

envia-se uma notificação à empresa in-

fratora para que realize a correção.

MONITORAMENTO 
DE MÍDIA

Um relatório impresso, contendo dados 

sobre as ações do CICB relacionadas à 

Lei do Couro, foi produzido em 2016 e 

2017. O documento foi enviado a públi-

cos de interesse da indústria, reforçando 

a importância do projeto e a necessida-

de da correta identificação de produtos.

REPORT 
LEI DO COURO

A coordenação do projeto Lei do Couro 

do CICB realizou palestras e falou a pú-

blicos importantes sobre os detalhes da 

legislação. Nos chamados road shows 

e Conexão Inspiramais (que antecipa a  

profissionais da moda as tendências da 

estação por meio de palestras, em todo 

o Brasil), a Lei do Couro esteve presente 

com um momento específico para ser 

reforçada, assim como em eventos em 

entidades parceiras. 

PALESTRAS
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COMUNICAÇÃO
É por meio da comunicação que o CICB alcança diversos públicos importantes para a indústria 

de couros do Brasil, como consumidores, importadores, mídia especializada e governos. Seja com 

assessoria de imprensa, redes sociais, anúncios publicitários ou material promocional, a mensagem 

de que o couro brasileiro tem diferenciais únicos está presente no foco de atividades diárias da 

entidade, com multiplicação para o mundo.  
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Os endereços da web do CICB, Brazilian 

Leather, CSCB, Design na Pele e Lei do 

Couro foram totalmente repaginados 

em 2017. Novo design, mais conteúdo, 

mais serviços e facilidades estão pre-

sentes nos endereços. Os sites se torna-

ram verdadeiros portais de informação 

sobre toda a indústria.

NOVOS WEBSITES

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 en-

tidade, 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 fei-

ras e eventos no exterior).

CONEXÃO



71 CICB - RELATÓRIO DE GESTÃO 2016|201870COMUNICAÇÃO

Uma publicação inovadora tomou forma 

em 2017: o Brazilian Leather Forecast. 

Bilíngue, o book impresso foi distribuído 

nas feiras internacionais em que o proje-

to participou e traz um conteúdo incrível, 

que mistura a valorização do couro do 

Brasil com tendências em moda, consu-

mo, sustentabilidade, viagens e compor-

tamento. 

BRAZILIAN LEATHER 
FORECAST

Uma peça audiovisual mostrando o va-

lor do couro foi produzida em 2016 pela 

comunicação do CICB. O conteúdo tra-

ta dos diferenciais da indústria, seu viés 

sustentável, os usos na sociedade e a 

participação do setor brasileiro no mer-

cado mundial. 

ANIMAÇÃO
Convidar e recepcionar jornalistas da 

mídia especializada internacional com 

vistas a fortalecer os atributos do Brasil 

no mercado externo é o que dá norte 

ao Projeto Imagem. O CICB realizou em 

2017 e 2018 edições da iniciativa, tra-

zendo um jornalista espanhol ao Brasil 

(revistas Lederpiel e Revista del Calza-

do) e recepcionando jornalistas do Rei-

no Unido (revistas ILM, Leather Interna-

tional e World Leather).

PROJETO IMAGEM
É inegável o valor e o peso que as redes 

sociais têm hoje na comunicação. Por 

isso, o CICB e o Brazilian Leather inves-

tem em conteúdo de qualidade e fre-

quência adequada de publicações em 

seus perfis no Instagram e Facebook. O 

grande engajamento das páginas (que 

já contam ao total com quase 40 mil 

fãs) mostra o bem-sucedido trabalho 

que vem sendo realizado. 

REDES SOCIAIS
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A mídia espontânea é um dos recursos 

com grande repercussão quando se 

fala em comunicação. Ter reportagens e 

notícias publicadas em revistas, jornais 

ou websites (sem custos de compra de 

espaço publicitário) traz ganhos muito 

importantes em conceito e imagem, de 

modo que o CICB mantém este serviço 

permanentemente, tanto para o Brasil 

quanto para o exterior. 

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

Especialmente em feiras e reuniões, é 

importante ter material de apoio que 

trate de promover o couro brasileiro. A 

comunicação do CICB produz folders, 

cartazes, cartilhas e flyers para ativida-

des específicas. Para feiras, por exemplo, 

são sempre produzidos catálogos com a 

listagem de curtumes brasileiros e suas 

respectivas localizações e contatos. 

Em mídias estratégicas, o CICB contrata 

anúncios publicitários para promover o 

couro do Brasil. São revistas conceitua-

das que têm influência sobre compra-

dores, tanto no Brasil como no exterior. 

Em épocas de feira, a arte valoriza a 

participação do país no evento e con-

vida os visitantes a prestigiarem os cur-

tumes do Brasil. 

MATERIAL 
PROMOCIONAL PUBLICIDADE
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JOSÉ FERNANDO BELLO
Presidente Executivo do CICB

EQUIPE EXECUTIVA
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Bianca Corrêa | Promoção Comercial
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Jéssica Fontoura | Comunicação e Imprensa
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Letícia Luft | Gerência do projeto Brazilian Leather
Rafael Andrade | Design na Pele e CSCB
Ricardo Michaelsen | Lei do Couro 
Rogério Cunha | Inteligência Comercial 
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Evandro Durli (Durli Couros / SINCURT-MT)
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Vice-Presidente de Tecnologia:
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Vice-Presidente de Gestão Estratégica:
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Iedo Fuga
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