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O Vietnã é o segundo maior exportador mundial de calçados, com uma participação de cerca de 
9%, atrás somente da China, e é o terceiro maior produtor. Ostenta uma indústria altamente capacitada 
também para artefatos, sendo o terceiro maior importador de couro do mundo. Trata-se de uma nação 
demandante de couro, especialmente o tipo acabado. Com esse panorama e a visão de que há opor-
tunidades para o couro brasileiro no país, produzimos o Guia de Mercado Vietnã – Acesso e Estratégia 
para o Couro do Brasil.

Apresentamos números, estatísticas, dados e experiências que podem apoiar o crescimento das nossas 
exportações para o solo vietnamita. Tivemos uma evolução muito positiva em nossas relações comerciais 
com o Vietnã nos últimos anos, contando com inteligência comercial, missões de prospecção, participações 

sucessivas na principal feira do país, a Shoes and Leather Vietnam em Ho Chi Minh, e com nosso contato 
próximo e sempre aberto com a Lefaso (a associação local ligada aos setores de couros, artefatos e 

calçados) e o Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Hanói. 

Acreditamos que ampliar esses resultados é possível, e contamos com esta publicação 
para a identificação de espaços comerciais e interpretação de particularidades do Vietnã. 

Potencializar nossas conquistas está na pauta de todas as páginas a seguir.

Boa leitura
Rogério Cunha
Inteligência Comercial do CICB

SOBRE ESTE GUIA





DADOS SOCIOECONÔMICOS
Veja a seguir o cenário do Vietnã 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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SOCIO
ECONÔMICOS

VIETNÃ, REPÚBLICA SOCIALISTA DO VIETNÃ
CAPITAL: HANÓI

Nome oficial

TIPO DE GOVERNO:
Estado comunista

PRESIDENTE:
NguyenPhu TRONG
(desde 23 de outubro de 2018)

vietnamita
IDIOMA:

POPULAÇÃO:
102,8 milhões de pessoas

EXPECTATIVA DE VIDA:
75,25 anos

TAXA MÉDIA ANUAL DE
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO: 

1,00%FUSO-HORÁRIO: 
Hanói está 10 horas 
à frente de Brasília 

(GMT+7)

PESSOAS COM ACESSO À INTERNET: 
68,7 a cada 100 habitantes
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arroz, vegetais, cana-de-
-açúcar, mandioca, milho, 
porco, banana, café e côco.

PRODUTOS AGRÍCOLAS

INDÚSTRIASPRINCIPAIS

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS
processamento de alimen-
tos, vestuário, calçados, 
construção de máquinas, 
mineração, carvão, aço, 
cimento, fertilizante quí-
mico, vidro, pneus, óleo e 
telefones celulares

PIB
US$ 260 bilhões 

(2019)

PIB PER CAPITA
US$ 8.041 (2019)

TAXA CRESCIMENTO PIB
6,8% (2019)

DESEMPREGO
3,10% (2019)

INFLAÇÃO ANUAL
2,7% (2019)

MOEDA OFICIAL
DONGUE (VND)

TAXA DE CÂMBIO - MOEDA 
OFICIAL X US DÓLAR
23.129

RANKING DOING BUSINESS
70,8
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Somos apaixonados por
máquinas e por toda
forma de transformar
materiais em obras de arte!

bymaster.com.br
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POTENCIAL E 
DESENVOLVIMENTO

PELO OLHAR DA
EMBAIXADA DO BRASIL

NO VIETNÃ “Brasil e Vietnã 
têm uma parceria 

comercial de crescente 
importância. Em 10 anos, 

o comércio bilateral passou de 
USD 500 milhões para USD 5 bilhões, o que reflete a 
pujança da economia vietnamita e a complementari-
dade com o Brasil. 

Além da expansão da indústria exportadora, que 
consome muitas matérias-primas produzidas no Bra-
sil, o país passa por um processo de transformação 
social, com aumento da renda e do consumo local 
– é um mercado do futuro para aqueles que soube-
rem se posicionar. As empresas brasileiras têm, hoje, 

a oportunidade de se consolidarem como parceiras 
preferenciais do Vietnã na América Latina, com pers-
pectiva imediata de crescimento. 

Há oportunidades a serem exploradas em setores 
como o agronegócio, alimentos e bebidas, vestuário 
e acessórios, máquinas industriais e agrícolas e outros. 
A Embaixada do Brasil em Hanói, por meio do Setor 
de Promoção Comercial, está pronta para apoiar 
empresas brasileiras interessadas na busca de infor-
mações e contatos no Vietnã.”

Fernando Apparicio da Silva
Embaixador do Brasil no Vietnã



MEDALHA em 2018/19



ESTRUTURA DE 
COMÉRCIO EXTERIOR

Conheça a base logística, os acordos comerciais e o potencial do 
Vietnã para o trabalho de importação e exportação de produtos
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ACORDOS COMERCIAIS 
DE GRANDE RELEVÂNCIA

PRINCIPAIS PORTOS

O país possui quinze acordos de livre comércio 
notificados na OMC, com destaque aos firma-
dos com Austrália/Nova Zelândia, China, Coreia 
do Sul, Índia, Japão e União Europeia, além do 
CPTPP (bloco transcontinental composto por 
países da Ásia, Oceania, América do Norte e 
América do Sul). Em 15 de novembro de 2020, 
foi assinada a RCEP, acordo que expande e 
aprofunda os compromissos já firmados pela 
ASEAN com Austrália, China, Coreia do Sul, 
Japão e Nova Zelândia.

Cam Pha Port, Da Nang, Haiphong, PhuMy, 
Quy Nhon, Saigon e Cai Mep. 

AEROPORTOS 
PAVIMENTADOS
38

FERROVIAS
2.600 km

VIAS NAVEGÁVEIS
47.130 km

ESTRADAS PAVIMENTADAS
148.338 km

IMPOSTOS
24,8% DO PIB 

TOTAL DE EXPORTAÇÕES
US$ 248,953 bilhões 

(2019, 31ºranking mundial)

TOTAL DE IMPORTAÇÕES
US$ 266,066 Bilhões  

(2019, 26º ranking mundial)



Marciano da Rocha

+55 (51) 99455.3543

marciano@cbr.ind.br

 

Jerson Follmer

+55 (51) 99283.6069

jerson@cbr.ind.br

Grupo Bom Retiro
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O VIETNÃ E O COURO NA 
PERSPECTIVA DE ILDEMAR 
MARCHI DE ALMEIDA

Investir no Vietnã foi um dos caminhos para ampliação de mercados 
e crescimento da JBS Couros nas últimas décadas. Para que o projeto 
em solo vietnamita pudesse ter êxito, o grupo contou com uma expe-
riente equipe brasileira atuando in loco no país do sudeste da Ásia – e foi 
assim que Ildemar Marchi de Almeida se estabeleceu em Ho Chi Minh 
por cinco anos. Ildemar, que atua na JBS Couros desde 2009 e iniciou 
sua carreira na indústria do couro em 1991, conta a seguir um pouco de 
sua experiência no Vietnã.

R
E

L
A

T
O

 P
E

S
S

O
A

L

FO
TO

: T
O

N
Y 

PH
AM



15

R
E

L
A

T
O

 P
E

S
S

O
A

L

“Em 2013 estava em São Paulo e ocupava a Direto-
ria de Operações de Couros direcionada ao setor mo-
veleiro. Desenvolvíamos um projeto com o objetivo de 
ficarmos mais próximos dos nossos clientes que utili-
zavam couros acabados na produção de móveis. Sen-
do a Ásia o maior fabricante de móveis para o merca-
do mundial, principalmente para os Estados Unidos, a 
empresa encontrou uma oportunidade no Vietnã. En-
tão, fui deslocado para fazer a gestão na Ásia, me es-
tabelecendo na cidade de Ho Chi Minh, onde perma-
neci por cinco anos. A operação consistia numa planta 
de acabamento que recebia o couro semiacabado do 
Brasil, finalizava o produto e destinava ao mercado lo-
cal e asiático.

O Vietnã é um país que importa a grande maioria 
dos componentes para os produtos que processa. É 
muito bem-vinda qualquer indústria que venha não 
só a fornecer insumos para o mercado interno, como 
também alavancar volumes de exportação para o país, 
gerando assim empregos para a população e agrega-
ção de valor na cadeia produtiva. A forma de fazer ne-
gócios não difere muito da brasileira, sendo similar na 
realização e condução.

O que os vietnamitas mais valorizam no trabalho é, 
sem sombra de dúvidas, a confiança recíproca. A con-
fiança vai se construindo na medida em que os ne-
gócios evoluem, fortalecendo as relações comerciais e 
pessoais. O idioma é um ponto importante a ser consi-
derado: muitas vezes se faz necessário um intérprete, o 
que não nos permite passar tudo o que é importante 
como quando é feito num diálogo direto. 

Podemos avaliar que o Vietnã se destaca no seu 
crescimento econômico, figurando entre as economias 
em maior expansão na Ásia. Tem uma extensão territo-
rial um pouco maior do que o nosso Estado de Minas 
Gerais e possui a metade da população brasileira. Um 
povo que, mesmo possuindo cicatrizes de uma guerra 
recente, consegue acolher com alegria. São simples, 
humildes, carismáticos e com muita disposição para 
trabalhar e crescer. 

Viver no Vietnã, uma cultura tão diversa da nossa, 
foi muito enriquecedor. Aprendemos e nos encanta-
mos com aquele país, com suas paisagens e com seu 
povo. Somos muito gratos e acreditamos no grande 
potencial da nação e na parceria com o couro brasilei-
ro.”, Ildemar Marchi de Almeida
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/VIPOSA.SA

WWW.VIPOSA.COM.BR

@VIPOSA.SA

WET BLUE ACABADOS E
SEMI-ACABADOS CABEDAIS CALÇADOS DE

SEGURANÇA
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COM A PALAVRA:
A ASSOCIAÇÃO 

DE CALÇADOS E 
COUROS DO VIETNÃ

ORGANIZAÇÃO NACIONAL QUE 
REPRESENTA AS INDÚSTRIAS QUE 

IMPORTAM COUROS DESTACA 
PERSPECTIVAS PARA RELAÇÕES 

COMERCIAIS COM O BRASIL 

Desde a primeira participação do Brasil na feira Shoes and Leather Vietnam, em 2013, a entida-
de vietnamita de alcance nacional do setor (a Lefaso – Vietnam Leather, Footwear and Handbag 
Association) tem se mostrado bastante aberta à cooperação mútua e ampliação das relações en-
tre os dois países no mercado do couro. A organização enviou mensagem à edição deste Guia de 
Mercado, com sua perspectiva sobre os pontos de atenção que os exportadores brasileiros devem 
ter para aumentar as vendas para o Vietnã:

“Os atributos que os importadores de couro do Vietnã mais valorizam são, nesta ordem: 
qualidade, tempo de entrega, preço e sustentabilidade. Cerca de 95% da produção de cal-
çados realizada em solo vietnamita é destinada à exportação. Então, as empresas do Brasil 
que quiserem ampliar as suas relações comerciais com as indústrias daqui devem observar as 
tendências de consumo nos principais mercados que compram o produto do Vietnã, ou seja, 
Estados Unidos e União Europeia. No futuro, quando a pandemia tiver se encerrado, vemos 
que há perspectivas de um aumento das exportações de couro do Brasil para cá, entendendo 
que serão necessárias ainda mais ações de promoção comercial”,

Lefaso – Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association



EXPERIÊNCIA QUE
TRAZ A EXCELÊNCIA

SOMOS A COUROVALE!



CADEIA DO 
COURO NO 

VIETNÃ
A indústria de calçados vietnamita continua a se 
expandir em um ritmo acelerado, impulsionada 
pelo investimento estrangeiro direto. Apesar de 
aumentos expressivos do salário mínimo nos últi-
mos anos, o Vietnã se mantém altamente atraente 
para a produção de calçados. As exportações de 
pares ultrapassam os US$ 20 bilhões (são o segundo 
maior do mundo em vendas ao mercado externo, 
com uma participação de cerca de 9%, atrás 
somente da China). O país é o terceiro maior pro-
dutor de calçados do planeta.
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INDÚSTRIA DE 
CURTUMES PECUÁRIA

30 empresas Rebanho: 7,5 milhões de cabeças de 
bovinos 
Abate 2,3 milhões de cabeças ao ano

INDÚSTRIA DE 
CALÇADOS

700 fábricas 
Produção de 1,3 bilhão de pares 
ao ano
Exportação de US$ 20 bilhões
Exportam 1,27 bilhão de pares, 
sendo 23% em couro



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



COMÉRCIO EXTERIOR
SETOR DE COUROS NO VIETNÃ
Uma seleção de dados sobre importações e exportações 
de couros a partir do Vietnã para apoiar a sua estratégia 

de relacionamento e vendas ao país
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3ª
POSIÇÃO NO RANKING 

MUNDIAL DE IMPORTAÇÕES
DE COURO (EM 2020)

em US$ milhões

IMPORTAÇÕES DE COURO POR TIPO
EM 2020

223,054BOVINOS
WET BLUE

6,378BOVINOS
SALGADOS

64,788BOVINOS
SEMIACABADOS

871,721BOVINOS
ACABADOS

170,923OUTRAS
PELES

2016 1.668,0
1.694,0

1.694,0

1.709,0

1.336,9

2017

2018

2019

2020

em US$ milhões

IMPORTAÇÕES DE
COUROS E PELES

1 China 28,3%
2 Tailândia  14,8%
3 Itália 14,5%

PRINCIPAIS FORNECEDORES
todos os tipos de couros 2020

1
2

3

IMPORTAÇÕES
market share dos três principais
fornecedores por tipo de couro bovino

2020

WET BLUE  EUA  31,2% ITÁLIA  17,9%   BRASIL  15,8%
SEMIACABADO CHINA 45,8%   BRASIL 20,3% TAILÂNDIA 6,7% 
ACABADO  CHINA 34,2% TAILÂNDIA 20,5% ITÁLIA  16,5%

2016

2017

2018

2019

2020

409,0

455,6

433,5

457,3

326,6
em US$ milhões

EXPORTAÇÕES DE
COUROS E PELES

13ª

em US$ milhões

EXPORTAÇÕES DE COURO POR TIPO
EM 2020

11,659BOVINOS
WET BLUE

0,194BOVINOS
SEMIACABADOS

32,293OUTRAS
PELES

0,397BOVINOS
SALGADOS

282,041BOVINOS
ACABADOS



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



EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 

PARA O VIETNÃ
Resultados, evolução e visão geral das vendas de 

couro do Brasil para o território vietnamita
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EXPORTAÇÕES DE 
COURO DO BRASIL 
PARA O VIETNÃ

VALOR TOTAL
(2020, EM US$) 

58.188.747

VOLUME TOTAL 
(2020, EM METROS

QUADRADOS) 

16.215.283

2020, em US$
VALORES POR TIPO
DE COURO

ACABADO
WET BLUE E RASPA
SEMIACABADO 
OUTROS  

36.476.008
21.642.100

40.215
30.424

37,2%

0,1% 0,1%

62,7%

2020, em metros quadrados

VOLUMES POR TIPO
DE COURO

WET BLUE E RASPA
ACABADO       
SEMIACABADO  
OUTROS   

11.165.138
5.048.772

 1.373
 0

68,9%

31,1%

HISTÓRICO EM
VALORES em US$ milhões

2018  72,435

2019  63,419

2020  58,189

HISTÓRICO EM
VOLUMES

em metros quadrados

2018 15.087.491

2019 13.235.381

2020 16.215.283

MARKET
SHARE
BRASIL*
4,4% 

7ºLUGAR

*sem peles salgadas

2020



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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TECNOLOGIA E 
RELACIONAMENTO

As atividades têm foco em negócio e são essencialmente conduzidas pelo direciona-
mento da tecnologia, que está ganhando cada vez mais força em todos os segmentos 
industriais do país. Confira a seguir alguns eventos selecionados que ocorrerão nos próxi-
mos meses e que têm relação ou influência sobre o couro:

Os meses de realização referem-se 
aos períodos em que tradicional-
mente os eventos ocorrem ou pre-
visão de realização em 2021, sujeito 
a mudanças

Shoes&Leather Vietnam + IFLE Vietnam
Em Ho Chi Minh, tradicionalmente em julho
Expositores: curtumes e demais fornecedores de 
materiais para as indústrias do calçado e da moda, além 
de químicos e máquinas para o setor e marcas e 
indústrias de calçados com produtos finais
Visitantes: compradores, designers e diretores de 
indústrias calçadistas, de vestuário, acessórios e do setor de 
curtimento, além de lojistas de redes de sapataria e 
e-commerce

Shoes&Leather Hanói+ IFLE Hanoi
Em Hanói, tradicionalmente em julho
www.toprepute.com.hk/shoes-leather-hanoi/
Expositores: curtumes e demais fornecedores de 
materiais para as indústrias do calçado e da moda, 
além de químicos e máquinas para o setor e marcas 
e indústrias de calçados com produtos finais
Visitantes: compradores, designers e diretores de 
indústrias calçadistas, de vestuário, acessórios e do 
setor de curtimento, além de lojistas de redes de 
sapataria e e-commerce

Lifestyle Vietnam
Em Ho Chi Minh City, tradicionalmente em abril
www.lifestyle-vietnam.com
Expositores: produtos de artesanato e decoração para casa, móveis internos e 
externos, acessórios de jardim, têxteis para o lar, artigos de mesa e cozinha, 
acessórios pessoais, calçados e bolsas de couro, fragrâncias, brinquedos, 
presentes e itens feitos à mão
Visitantes: importadores mundiais ligados à distribuição e varejo dos itens em 
exposição

Vietnam International Fashion Week
Em Ho Chi Minh, em dezembro
www.vifw.vn
Semana de moda vietnamita, com desfiles e lançamentos em vestuário. Ocorre 
anualmente. A mais recente edição foi realizada em dezembro de 2020.

Vietnam International Industrial Week
Em Hanói, tradicionalmente em outubro
www.viif.vn/en/
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

Vietnam AutoExpo
Em Hanói, tradicionalmente em agosto
www.vietnam-autoexpo.com.vn/
Expositores: fabricantes de peças para a indústria automotiva, softwares, 
máquinas, acabamentos e inovações para o setor
Visitantes: montadoras de automóveis e similares de todo o mundo
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ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 
SETORIAIS DE INFLUÊNCIA 
PARA O COURO
Conheça as principais organizações associativas que reúnem 
a cadeia do couro, clientes e parceiros no Vietnã.

LEFASO - Vietnam Leather, Footwear and Handbag 
Association
Associação nacional de indústrias e importadores de 
couro, calçados e acessórios. Representa empresas no 
âmbito nacional e internacional, promove o relaciona-
mento com parceiros comerciais e apoia a realização de 
eventos do setor no Vietnã
www.lefaso.org.vn

LSI - Leather and Shoe Research Institute 
Organização para testagem e certificação de materiais e 
produtos em couro e calçados. Atua em alinhamento 
com normais internacionais, implementa tecnologias, 
realiza análise de matérias-primas e substâncias, parti-

cipa de acreditações internacionais.
www.lsi.com.vn

Ho Chi Minh City Leather and Footwear Association 
Entidade que representa as indústrias de couros, acessó-
rios e calçados da cidade de Ho Chi Minh. Trabalho ligado 
à representação institucional, qualificação profissional e 
promoção de negócios para associados.
www.sla.org.vn

Hai Phong Leather and Footwear Association 
Representa as indústrias de couros e calçados
de Hai Phong
Fone +84313571305

Hanói Leather and Footwear Association 
Representa as indústrias de couros e calçados de Hanói
ladoda@gmail.com
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INFORMAÇÕES DA DIPLOMACIA 
E PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES 
COMERCIAIS  NO VIETNÃ

O crescimento econômico vietnamita é muito fortalecido por suas boas relações com 
vizinhos e no estabelecimento de relações com parceiros em outros continentes, como 
é o caso do Brasil. Houve grande atenção nos últimos anos para o desenvolvimento da 
produção de bens de consumo no Vietnã, abrindo a possibilidade de cooperação com 
outras várias nações. Veja a seguir contatos importantes na esfera da diplomacia e infor-
mações úteis se o seu interesse é exportar para o Vietnã.

EMBAIXADA DO BRASIL EM HANÓI
Endereço: 4º andar do prédio HCO, 44b Ly ThuongKiet, HàNội001235
Tel.:024 3843 2544
E-mail geral: brasemb.hanoi@itamaraty.gov.br
Embaixador: Sr. Fernando Apparicio da Silva
Setor de Promoção Comercial: SECOM
E-mail: secom.hanoi@itamaraty.gov.br

EMBAIXADA DO VIETNÃ NO BRASIL
Embaixador: Sr. Do Ba Khoa
Endereço: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, 
Brasília/DF CEP:71625-100, Brasil
Tel: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675
Email: embavina@yahoo.com

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) – ESCRITÓRIO PEQUIM
Endereço: Room 1309 Office Tower 2, China Central Place,79Jianguo 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)
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