
O que fizemos
em 2019



Há 36 anos representamos o setor de componentes 
com a missão de impulsionar o mercado brasileiro e 
levar os nossos produtos para além das fronteiras.

QUEM 
SOMOS?

A proposta de valor da entidade se baseia em 4 eixos estratégicos:

Junto com os nossos associados, trabalhamos para o crescimen-
to competitivo e sustentável do setor, levando novas ideias, 
tecnologias inovadoras e suporte criativo, estratégico e financeiro 
para as empresas.

Hoje atuamos nacionalmente em diversos polos calçadistas com 
mais de 300 
soluções em tecnologia, design, sustentabilidade e eficiência 
operacional de classe mundial.

empresas associadas, com a visão de entregar

PROPOSTA DE VALOR:

DESIGN INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE INTERNACIONALIZAÇÃO



Rodadas de 
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GERAR MAIS VALOR PARA O NEGÓCIO DO ASSOCIADO E DESENVOLVER 

TODA A CADEIA PRODUTIVA REFLETE NA EVOLUÇÃO DO SETOR COMO UM 

TODO. E NADA PODERIA NOS DEIXAR MAIS FELIZ. 

claudia daiane

Conheça nossa equipe

Ilse Guimarães Adriane Oliveira Aline Santos Amanda Menezes Ariane Almeida Bárbara Schlindwein Beatriz Pimentel Bruna Birk Brunna Lima Camila Cousandier

Cariani de Souza Claudia Mendes Daiane Lara Eloíse Ferreira Eliane Cantini Helen Bohn Ingrid Cardoso Jéssica Machado

Jordana Nêmora Josiane Grade Laíne Mendes Leonardo Baumgratz Linda Pienis Luana Nedel Luiz Ribas Junior Luiza Winck Marília Beier

Marla Silva Natália Klein Rafaela Wilhelms Renata Lopes Silvana Dilly Suellen Bücker Tarik Rodrigues Thaís Lopes 

Fernanda Wilhelms

Sttefany Siqueira

Janaina Rocha

Mariana Kruse

Sônia de Almeida



É uma satisfação enorme poder falar com vocês, associados. 
Durante todo o ano investimos nossos esforços na busca de 
ferramentas para levar cada vez mais oportunidades de 

informação e negócios.

Hoje a Assintecal é uma das entidades mais atuantes de 
todo o país e uma associação que promove para seus asso-
ciados um volumoso número ações que promovem a aproxi-
mação da indústria aos diversos mercados, condições para 
aprimoramento da indústria e ferramentas efetivas de negó-
cios tanto no Brasil como em mercados internacionais.

Para isso contamos com um corpo diretivo de 17 empresá-

rios, e uma equipe de 42 profissionais, em 11 departamen-

tos. Integrados disponibilizam todo o suporte para toda a 

indústria associada à Assintecal.

Olhando 2019 vemos um caminho enorme percorrido por todos vocês. Foram 
estimados cerca de USD 47 milhões em negócios internacionais, 1500 
negociações em rodadas de negócios, diversas missões internacionais, apoio 
financeiro e institucional para as empresas interessadas em expandir merca-
dos, disponibilidade de contatos de negócios, acesso de informações privilegia-
das a disposição de todos, feiras, atuação em todo sul, sudeste, nordeste e cen-
tro-oeste do país, palestras em todo território nacional e dos mais diversos 
assuntos, conquistas para o setor junto a órgãos governamentais. A lista é 
imensa.

Nossos pilares de sustentabilidade, design, inovação e internacionalização se 
mantiveram atuantes e beneficiando todas as empresas que buscam qualificar 
ainda mais seus processos internos e expandir.

O relatório é um recorte do que fizemos juntos. E juntos sempre seremos mais 
fortes! Obrigada pela confiança de sempre e contem com a Assintecal!

Ilse Guimarães, Superintendente da Associação Brasileira das 
Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES



ONDE
ATUAMOS

ASSINTECAL - Novo Hamburgo

R. Júlio de Castilhos, 526  Centro, 
93510 130 Novo Hamburgo/RS
T +55 51 3584 5200
T +55 51 3584 5201

ASSINTECAL - São João Batista

Av. Egídio Manoel Cordeiro 271
Galpão 2 - Centro 88240 000
São João Batista/SC
T +55 48 3265 0393

ASSINTECAL - Birigui

R. Roberto Clark 460
Centro 16200 043
Birigui/SP
T +55 18 3634 2999

ASSINTECAL - Franca

R. Marco Aurélio de Luca 2240
Parque Progresso Prédio CIESP
Franca/SP
T +55 16 3723 3335

ASSINTECAL - Nova Serrana

NOSSOS ESCRITÓRIOS

AREA DE ATUAÇÃO

Rua: Antonio Martins, 75 
Centro 35519-000
Nova Serrana/MG
T +55 37 9 8402 1620



DESTAQUES
DE 2019



INSPIRAMAIS 

JANEIROJANEIRO



INSPIRAMAIS 2020_I PLAY SURPREENDE  
COMPRADORES E VISITANTES COM ALTA 
QUALIDADE DE PROJETOS  E LANÇAMENTOS. 

US$ 4,3 MILHÕES EM NEGÓCIOS 7 MIL VISITANTES900 MATERIAIS

30 COMPRADORES INTERNACIONAIS

180 EXPOSITORES

14 PALESTRAS COM GRANDES NOMES DA INDÚSTRIA E 
DA MODA, COMO C&A, SWAROVSKI, HERING E RENATA ABRANCHS.

PÓS-MODERNISMO, TECNOLOGIA  E 
SUSTENTABILIDADE MARCARAM A EDIÇÃO. 

O evento deu o primeiro passo trazendo soluções e produtos alta-
mente tecnológicos e inovadores, desenvolvidos por processos 
sustentáveis, como o biotecido Texticel produzido a partir do cul-
tivo de bactérias, da carioca Biotecam e um modelo de tênis 
fabricado em poliamida biodegradável da Rhodia e Amnibrasil, 
criado pela Mary Jane, entre muitos outros.

PLAY - RECONFIGURAR O PERÍODO EM QUE ESTA-
MOS VIVENDO, ADOTANDO O OTIMISMO COMO 
EVOLUÇÃO. UM EXERCÍCIO CONSTANTE DE PER-
MITIR-SE NOVAS PERSPECTIVAS. COISAS QUE 
NASCEM NATURALMENTE A PARTIR DO MOMEN-
TO EM QUE NOS DIVERTIMOS.

 “Hoje, não temos uma forma de vestir, mas sim uma 
nova maneira de interpretar a roupa e os acessórios. 
Não é apenas um jogo de peças, mas um diálogo 
entre a liberdade de usar, a criatividade e a identida-
de. Tudo expressando um novo jeito de ser” Walter 
Rodrigues (Núcleo de Design).

“

“
ESTIMADOS



PRÊMIO PRIMUS

FIMEC - PROJETO COMPRADOR

FEVEREIRO

FEIRA INTERNACIONAL LINEAPELLE + SIMAC TANNING TECH

FEIRA INTERNACIONAL IFLS+EICI



12 COMPRADORES
INTERNACIONAIS

05 PAÍSES: ARGENTINA, COLÔMBIA, 
MÉXICO, PERU E EQUADOR

+ US$ 4 MILHÕES EM NEGÓCIOS ESTIMADOS

FIMECProjeto Comprador 

ESTANDE ASSINTECAL

Prêmio Primus Inter Pares 
Assintecal/Braskem abriu a FIMEC 
com um novo olhar sobre o futuro. 

AGENDE-SE

09. 03. 2020
SUSTENTABILIDADE  NO PRESENTE
PARA TRANSFORMAR O FUTURO

AVENIDA DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO, 
303 NOVO - HAMBURGO VELHO, RS, 93510-223

CATEGORIA DESIGN 
EMPRESA: TOP SHOES BRASIL

CATEGORIA TECNOLOGIA
- EMPRESA: CAMALEOA
- EMPRESA: QUIMICA CARIOCA

CATEGORIA SUSTENTABILIDADE
- EMPRESA: ECOLOGICA LATEX  
- EMPRESA: JCLASS

CATEGORIA EXPORTAÇÃO
- EMPRESA: POLLIBOX – ECOADESIVOS
- EMPRESA: MÁQUINAS SAZI

CATEGORIA IDEIAS INOVADORAS
EMPRESA: COFRAG INDUSTRIA TEXTIL

CATEGORIA IMPRENSA
JORNALISTA: BÁRBARA BENGUA

V E N C E D O R E S: 2 0 1 9
48 EMPRESAS 

BRASILEIRAS



Um dos principais eventos da indústria de materiais 
e máquinas para couro e calçados do mundo

USD 2.650.000,00
NEGÓCIOS ESTIMADOS

180 9CONTATOS REALIZADOS EMPRESAS BRASILEIRAS
PARTICIPANTES

20 MIL VISITANTES

Quando? 20 de fevereiro
Local: Milão, Itália

IFLS+EICI 

Considerado o principal evento do setor 
coureiro-calçadista colombiano

11 MIL VISITANTES

19 EMPRESAS BRASILEIRAS
PARTICIPANTES

483

USD 1.325.000,00 
NEGÓCIOS ESTIMADOS

CONTATOS REALIZADOS

Quando? 05 de fevereiro
Local: Bogotá, Colômbia

Lineapelle + Simac Tanning Tech



FEIRA INTERNACIONAL -APLF - CHINA

PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO

MARÇOMARÇO



APLF SUPERA EXPECTATIVA 
EM NEGÓCIOS FECHADOS

O QUE É? Principal plataforma mundial para a 
indústria do couro, onde tendências e fornece-
dores dos mais diversos materiais podem ser 
encontrados. 

ONDE? Hong Kong - China

U$7.200.000,00 EM 
NEGÓCIOS PARA 12 MESES

PLATAFORMA DE 
INTELIGÊNCIA DE 
MERCADO

Lançada e criada para auxiliar na tomada de 
decisão:

Aqui você encontra informações mensais e 
estudos de oportunidades para o seu negócio.

www.bybrasil.org.br/plataforma-de-estudos
Acesse:.

ESTIMATIVA DE 

PANORAMA ECONÔMICO 

BOLETIM CALÇADOS

RELATÓRIO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 

WORLD TRADE REPORT

RELATÓRIO IAPC ENTRE OUTROS

ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE MERCADOS

+ DE 17 MIL VISITANTES

83 PAÍSES 
856 EXPOSITORES

+ DE 100 ESTUDOS 
DE MODA SOBRE O MERCADO 
NACIONAL E INTERNACIONAL



LANÇAMENTO ASSINTECAL EAD

ABRIL

ANÁLISE DE CENÁRIOS



ASSINTECAL EAD
CONTEÚDO + GESTÃO COMERCIAL 
+ INFORMAÇÃO + MODA

A Assintecal, em conjunto com o Al Invest 5.0, lançou 
em maio, o espaço Assintecal EAD, com conteúdos 

exclusivos, como cursos, palestras e workshops sobre 

aprimoramento e adequação dos negócios, através de 
nomes de peso para inspirar as empresas nos mais 
diversos assuntos.

Confira: www.assintecal.org.br/assintecal-ead 

MAIS DE 

340
ACESSOS

MAIS DE 

30
CONTEÚDOS 
DISPONÍVEIS

ANÁLISE DE CENÁRIOS

Quando? 11 de abril
Local:  Hotel Locanda, em Novo Hamburgo/RS

O evento teve como objetivo lançar luzes 
sobre o cenário econômico para  indústrias 
calçadistas.

Além da análise de cenários com o doutor em 
Economia Marcos Lélis, que falou sobre o merca-

do internacional, macroeconomia e projeções 

de curto prazo para o setor calçadista, o evento 
contou com uma mesa redonda com o diretor 
da Associação Brasileira de Lojistas de Calçados e 
Artefatos (Ablac), Imad Esper, e com o especialis-
ta em varejo, César Duro.



NASCIMENTO DO PROJETO SALTO

MAIO



SALTO
PROJETO

A cada semana uma nova história foi con-
tada. Ao longo deste período, mais de 30 
mulheres já foram entrevistadas.

Venha se inspirar também, siga a nossa 
página no instagram @projetosalto 

S
A

LT
O

O Projeto Salto apresenta entrevistas com 
mulheres de diferentes perfis que revelam 
a sua história e contam qual foi o salto 
mais importante em suas vidas e carreiras.

+ 1.700
SEGUIDORES

30
ENTREVISTAS



INSPIRAMAIS
JUNHO



Inspiramais: Projeto Comprador resulta 
em boas expectativas para fornecedores 
brasileiros de materiais

7 mil visitantes

180 expositores

Quando? 04 e 05 de junho

Um ambiente propício para 
negócios internacionais US$ 10,9 milhões 

720 rodadas de negócios  
30 compradores (Portugal, México, Argentina, 
Colômbia, Peru, Paraguai, Guatemala, Equador 
e África do Sul.

em negócios internacionais esperados.

“Somos importadores de insumos para calçado e 
é a primeira vez que fazemos negócios com o 
Brasil e visitamos o Salão. A estrutura, os produ-
tos, a qualidade, o conceito, mostram um estudo 
de moda que dificilmente se encontra na Améri-
ca Latina, penso que este é um Salão muito im-
portante para toda a região, com opções de ma-
térias inovadoras, consciente e muito bem estru-
turado.” Sara Maria Charry, da empresa Cavicue-
ros, da Colômbia.



ACORDO CALTU

ORIGEM SUSTENTÁVEL

JULHOJULHO

FEIRA INTENACIONAL FICCE - EQUADOR 



Acordo de cooperação entre Assintecal e CALTU 
facilita troca de informações entre Brasil e 
Equador para o setor

No dia 10/07, o setor de componentes brasileiro assinou importante par-
ceria com o Equador. Foi celebrado, na cidade de Ambato, um Acordo de 
Cooperação Internacional  entre a Câmara Nacional de Calçados (CALTU) 
e a Assintecal, que estão agora comprometidas em compartilhar infor-
mações estratégicas e estimular a competitividade do setor em ambos os 
países.

A assinatura contou com a presença da Dra. Lilia Villavicencio, como 
representante legal da CALTU, e Ilse Guimarães, superintendente da 
Assintecal.

A CALTU é uma instituição sólida e de representatividade nacional que 
reúne parceiros altamente competitivos da cadeia de couro e calçados, 
contando com alianças estratégicas com órgãos de cooperação, permi-
tindo posicionar seus produtos no mercado externo, bem como auxiliar a 
competitividade de suas empresas.

Principal evento do Equador para a indústria calçadista, 
organizado pela CALTU – Cámara Nacional de Calzado.

8 empresas brasileiras participantes

US$ 780 MIL em negócios estimados

 275 contatos realizados 5 MIL visitantes

FICCE



Criado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e 
Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couros, Calçados e 
Artefatos (Assintecal), com gestão do Instituto By Brasil (IBB), o Programa 
Origem Sustentável entrou em nova fase. A partir deste mês, empresas inicia-
ram adesões ao programa e recebem treinamentos para entender o passo a 
passo da implementação da certificação de sustentabilidade.

Origem Sustentável inicia fase de 
novas adesões e treinamentos

Certificação é destinada às empresas brasileiras da cadeia produtiva 

do calçado que incorporam a sustentabilidade em seus processos 

produtivos 

Para saber mais sobre o programa e aderir 
a certificação, contate a Abicalçados ou a 
Assintecal. Mais informações, acesse:
www.institutobybrasil.org.br/origem-sustentavel.

CERTIFICAÇÃO OURO:

CIPATEX | PICCADILLY | VULCABRAS AZALEIA

CERTIFICAÇÃO DIAMANTE:

CALÇADOS BIBI

“O fato de a empresa ter uma certificação sustentável vai ao encontro de uma 
necessidade do mercado hoje, onde padronizamos todo o processo, não só 
verbalmente, mas de forma documental, onde o processo pode ser revisto e 
reaplicado”. SERGIO STEYER  - Responsável pela área de segurança e meio am-
biente – RR Shoes/Via Uno



FEIRA INTERNACIONAL 
EXPODETALLES PERU

SUBSTÂNCIAS RESTRITAS

AGOSTO



O MÊS DE AGOSTO FOI MARCADO POR DUAS 
IMPORTANTES FEIRAS DO SETOR CALÇADISTA

Evento que ocorre uma vez ao ano e que reune diversas tecnolo-
gias para o setor coureiro-calçadista.

EXPECTATIVA EM NEGÓCIOS: USD 1.727  MILHÕES

Referência na América Latina em materiais para calçados, bolsas e 
acessórios latino-americana. 

EXPECTATIVA EM NEGÓCIOS:  USD 825 MIL

11 EMPRESAS EMPRESAS BRASILEIRAS

10 MIL VISITANTES

12 MIL VISITANTES

EXPODETALLES PERU

IFLS + EICI - COLÔMBIA



SUBSTÂNCIAS RESTRITAS AGORA POSSUEM 
NORMATIVA NACIONAL AMPARADA  PELA ABNT

A ASSINTECAL buscou desde o princípio do processo de 
discussão de substâncias restritivas a padronização das inú-
meras cartilhas existentes e referências de diferentes 
normas utilizadas como referências, nem sempre aderentes 
ao setor. 

Entendendo o movimento causado no setor, o CB-11 
iniciou o grupo de normalização de substâncias restritas 
para definição de parâmetros e testes, conjugados na cons-
trução de uma normativa nacional amparada pela ABNT.

Entendeu-se que iniciativa seria importante, inclusive, 
para acirrar a competitividade das empresas nacionais 
com os produtos importados, evitando concorrência des-
leal.

A Assintecal acompanhou as reuniões do Comitê de Subs-
tâncias Restritas do CB-11, de forma articulada e interes-
sada na resolução do tema que se demonstrou complexo 
e com diferentes percepções e interesses envolvidos, bus-
cando promover a competitividade nacional e internacio-
nal de suas empresas associadas e do setor. 

A normativa foi finalizada pelo CB-11 no mês de outubro 
de 2019



CONFIRMAÇÃO ZEN

PODCASTS EXCLUSIVOS

SETEMBRO

FEIRA ALL CHINA LEATHER
EXHIBITION – ACLE 

MATERIOTECA ORIGINAL
BY BRASIL



MIUCCIA PRADA APOSTA NO 
ESSENCIAL E FORTALECE A PROPOSTA 
DO 

Durante a semana de Moda de Milão, no mês de setembro, 
entre tecidos, cores e novidade, tivemos uma confirmação 
importante, através do desfile da Prada, sobre o conceito do 
Inspiramais Zen - que ocorreu em de junho.

A estilista Miuccia Prada revelou algumas bases da nova 
coleção da marca, sustentando a campanha e o forte 
discurso do Zen, que fala sobre o essencial e o real valor das 
coisas. 

“O sentimento no mundo de hoje é que tudo é demais. 
Superprodução, consumo excessivo, velocidade exces-
siva. Isso contrasta fortemente com a necessidade que 
temos de consumir e poluir menos”, explicou antes do 
show. Miuccia está à frente da Prada e da Miu Miu.



PODCASTS EXCLUSIVOS 
PARA O MERCADO DA MODA

O mercado conta com dois novos canais para troca de informa-
ções e muito bate-papo. A Assintecal e o Inspiramais lançaram 
em setembro, seus canais de podcasts, disponíveis na plataforma 
Spotify. ASSINTECAL

TALKS

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA 
SE MANTER INFORMADO SOBRE O 

SETOR. BASTA DAR UM PLAY E 
OUVIR OS CONTEÚDOS!

inspira
CASTCAST

DISPONÍVEL EM:

+ de 15
episódios 

+ Acessados

#1
#2
#3

Inovação Colaborativa e Sustentável

Talk Sustentabilidade

Casa Ratorói



Feira All China 
Leather Exhibition - ACLE
Única feira internacional de couro na China. 

Quando? 20 de fevereiro

Local: China

US$ 4.110.000
NEGÓCIOS ESTIMADOS

103 3CONTATOS REALIZADOS EMPRESAS BRASILEIRAS
PARTICIPANTES

23 MIL VISITANTES



In Company 

ADIDAS, AREZZO&CO, EVERLAST, 
GRENDENE, USAFLEX, PENALTY, VANS

Materioteca 
Original by Brasil

NIKE na Materioteca
“Precisamos todos como profissionais e marcas, 
encontrar alternativas sustentáveis para viabilizar 
projetos. O engajamento tanto de fornecedores, 
quanto de fabricantes, nesta ação é essencial para 
que juntos possamos entregar ao consumidor 
final nossa maior e mais imporatante demanda, a 
consciência ambiental.”
Cleber de Oliveira Developer  da Nike

+ de 100
materiotecas realizadas

+ de 30
polos visitados

Quando? 5 de setembro 
Local: Materioteca, Novo Hamburgo/RS

Conectar compradores e vendedores, trazendo ao 
mercado os últimos lançamentos em materiais do 
Inspiramais para o setor de moda.

Os materiais também estão disponíveis no site:
www.originalbybrasil.com.br

Os materiais do Inspiramais 
foram levados para empresas como:



ADESIVOS

RODADAS 
DE SUSTENTABILIDADE

OUTUBROOUTUBRO



Empresas de adesivos recebem prazo maior para 
implantação da Portaria nº 240 regulada pela PF

A portaria está vigente desde 1º de setembro e estabelece 
procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos 
químicos

Através de reuniões do Grupo de Adesivos da Assintecal foram 
identificadas dúvidas e dificuldades das empresas para ade-
quação às normas da Portaria 240, que estabelece procedi-
mentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos 
e define os químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal. 
Sendo assim, em posse dessas informações, foi formulado um 
parecer técnico e requerimento, para a solicitação de um 
prazo maior para a adequação das novas diretrizes sobre o 
controle e fiscalização de produtos químicos. 

No dia 25/10 a Polícia Federal disponibilizou no seu 
site uma atualização do anexo “ORIENTAÇÕES 
GERAIS E DE TRANSIÇÃO DO SIPROQUIM 1 PARA 
SIPROQUIM 2”, atendendo ao pleito e concedendo o 
prazo para adequação até 31/12.

Empresas que compõe o Grupo de Adesivos: Ama-
zonas, Artecola, BIQ/Bertoncini, Killing, FCC, Una 
Quimica, Ideal Química, Quimicolla e Fapi Adesi-
vos.



Data: 15/10/2019 - Local: Swan Tower Novo Hamburgo/RS 
Rodadas de Sustentabilidade – iniciativa da Assintecal para 
aproximar empresas de componentes que apresentam pro-
dutos ecológicos com compradores do mercado calçadista.  
Com o intuito de estimular, cada vez mais, uma moda res-
ponsável. 

+ de 600 contatos gerados, 
30 empresas de calçados
53 fornecedores de componentes.

Empresas compradoras: 4b Shoes & Leather e Burana Shoes 
(compradores da Colômbia), ADG Export, Aniger, Alparga-
tas/ Havaianas, Arezzo&Co, Beira Rio, Camuto Group, Calça-
dos Bibi, Dakota, Dilly,Sports, Everlast, Grendene, Grupo 
Cambuci (Penalty), JRB Studio (Giulia Domna), Lia Line,  Ma-
riotta, Nike, Pampili, Paquetá, Piccadilly, Sugar Shoes, Urban 
Flowers, Usaflex, Vulcabras Azaleia, Via Uno, Veja/Vert Shoes, 
Vinci Shoes e Zani Barcelos.

“Esses eventos são muito importantes para esse setor  (sustenta-
bilidade) que está crescendo cada vez mais e as empresas estão 
cada vez mais atentas. Aqui se reúnem diversos fornecedores 
que tem esse foco em inovação e pelo que eu estou vendo aqui, 
são fornecedores que realmente estão trazendo coisas diferen-
tes para nós. Aqui estou catalogando produtos já desde o 
começo e acho que esse encontro tende a ser um grande 
sucesso.” Samuel Fernando Lauck – coordenador 
de inovação da Usaflex

Rodadas de sustentabilidade geraram mais de 
600 contatos entre fornecedores e compradores
do setor calçadista



EVENTO “SUSTENTABILIDADE: 
É HORA DE AVANÇAR”

FEIRA INTERNACIONAL 
A+A - ALEMANHA 

NOVEMBRONOVEMBRO

MISSÃO EUROPA



Data: 13/11 - Local Centro Cultural de Campo Bom/RS 
Evento “Sustentabilidade: é hora de avançar”, reuniu um 
público de mais de 400 pessoas e firmou compromisso da 
Cadeira coureiro-calçadista com a sustentabilidade, com 
palestrantes como Alexandre Birman e Lilian Pacce

Lilian Pacce, Arezzo e Renner falam sobre 
sustentabilidade em encontro histórico da 
cadeia coureiro-calçadista

O encontro iniciou com a apresentação de Alexandre Birman, 
CEO da Arezzo&CO, uma das maiores empresas de calçados 
do Brasil. O grupo está em fase de adesão à certificação 
Origem Sustentável e foi um dos pioneiros na adoção da sus-
tentabilidade em sua estratégia de negócios. Birman reco-
nheceu os avanços já conquistados na área, porém lançou 
um desafio arrojado, para que a cadeia coureiro-calçadista se 
torne a primeira certificada como sustentável, de ponta a 
ponta, no mundo. 

“É o nosso sonho e é por isso que a Arezzo 
luta há mais de 15 anos”. Alexandre Birman 
CEO Arezzo&CO

Convidada pela Arezzo&CO para trazer um olhar da 
sustentabilidade na Moda, a jornalista especializada 
em Moda, Lilian Pacce, ressaltou a importância assu-
mida pela sustentabilidade no setor, especialmente 
em resposta a uma demanda crescente do consumi-
dor, principalmente da geração Z – pessoas nascidas 
em meados de 1990 até início de 2010. “Esse público 
está mais informado e mais preocupado com a sus-
tentabilidade”, reforça.

 “Hoje o consumidor, cada vez mais, está muito mais 
engajado em consumir um produto que ele se iden-
tifica e tenha valor, do que qualquer produto. Então, 
escolher entre um sapato e outro que tenha todos 
esses valores agregados, ele evidentemente vai 
escolher a segunda opção.” Lilian Pacce
jornalista especializada em Moda



VAREJO CERTIFICAÇÕES
O ponto alto da noite foi a apresentação das solu-
ções para certificação de sustentabilidade para em-
presas da cadeia coureiro-calçadista. 

Detalhando o Origem Sustentável, que certifica 
fabricantes de calçados e componentes com práti-
cas sustentáveis nas dimensões ambiental, econô-
mica, social e cultural, Cristian Schlindwein, gestor 
de Projetos da Abicalçados, e Ilse Guimarães, supe-
rintendente da Assintecal, frisaram que o programa 
foi reformulado em 2019. 

Desde então, passou a ter uma maior assertividade 
nas avaliações, que são desenvolvidas por auditorias 
externas, sob responsabilidade da ABNT, Senai e, 
SGS, com a  gestão do Instituto by Brasil (IBB). 

O varejo brasileiro esteve representado no evento por 
uma das maiores redes do País, a Renner. A apresenta-
ção do case ficou por conta de Eduardo Ferlauto, geren-
te de Sustentabilidade da rede. Segundo ele, a susten-
tabilidade ganhou força na empresa a partir de 2011, 
quando foi criado um sistema de gestão ambiental, 
focado em logística reversa para frascos de perfumes. 

“Até aí, o nosso conceito de sustentabilidade era me-
ramente ambiental. Mudamos o mindset e entende-
mos que o tema precisa ser trabalhado também nas 
formas econômicas e sociais a partir da economia 
circular”. Eduardo Ferlauto.



Os gestores apresentaram, ainda, os cases da Bibi (Dia-
mante), Cipatex (Ouro) e Vulcabras/Azaleia (Ouro). 

A apresentação da certificação para curtumes foi reali-
zada pelo gestor de Inteligência Comercial do Centro 
das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Rogério 
Cunha. A Certificação de Sustentabilidade do Couro 
Brasileiro (CSCB) avalia indicadores nos pilares ambien-
tal, econômico e social, com auditorias externas realiza-
das pelo IFBG (Falcão Bauer) e Senai. 

O evento encerrou com um painel de representantes 
das empresas certificadas Bibi, Cipatex e Mats, além da 
Renner, que foram unânimes ao afirmar que as melho-
rias trouxeram, além de resultados econômicos para as 
empresas, também maior transparência e ganhos de 
imagem diante do mercado consumidor.



SETOR DE COMPONENTES 
PARTICIPA DE AÇÕES NA ALEMANHA

Segundo maior produtor europeu de calçados de segu-
rança recebeu empresários brasileiros para A+A e 
Missão Comercial

Quando? 04 a 08 de novembro. 

A missão já contou com visita técnica ao Instituto de 
Tecnologia Textil da Universidade de Aachen e ao Foo-
twear Innovation Lab. Em Aachen, indústria 4.0 foi o 
ponto principal dos assuntos abordados durante a visita, 
assim como ela pode auxiliar tanto em tecnologias para 
a produção, tanto como para o desempenho de funcio-
nários. Além dessa visita, o grupo foi até Instituto PFI 
(Instituto de Teste e Pesquisa Pirmaseans, um centro de 
tecnologias para o setor calçadista, onde testou um 
simulador de pisada). O aparelho mede as partes do pé 
com mais impacto, para o desenvolvimento de mate-
riais funcionais. 

2.121  EXPOSITORES 63 PAÍSES 

MAIS DE 73.000 VISITANTES 

U$D 1,5 MILHÕES 

Flecksteel, Brisa, IBTeC, ITM e Globalfit.

PARTICIPANTES DA MISSÃO COMERCIAL:

Costa Oeste, Mared Têxtilm Master Equipamentos, 
Polako Matrizaria, Grupo Stickfran, Texfyt e W&A 
Solados

FEIRA A+A

NEGÓCIOS ESTIMADOS

EMPRESAS PARTICIPANTES  DA A+A:

Missão de segurança



Missão Europa
Portugal e Espanha

Quando? 25 a 29 de novembro

Em parceria com o Sinbi - Sindicato das Indústrias 
do Calçado e Vestuário de Birigui, o By Brasil pro-
moveu mais uma ação internacional - proporcio-
nados oportunidades ao setor coureiro-calçadista.

A Missão Europa contou com uma agenda intensa 
visando aproximação da indústria local, com visi-
tas a fábricas dos dois países, busca de novas refe-
rências em modelos de tecnologia e visitas em 
institutos de tecnologia, entidades e associações 
locais.

Participantes da Missão Comercial:

Costa Oeste, Mared Têxtilm Master Equipamentos, 
Polako Matrizaria, Grupo Stickfran, Texfyt e W&A 
Solados



TREINAMENTO 
ORIGEM SUSTENTÁVEL 

DEZEMBRODEZEMBRODEZEMBRO



Dezembro encerra fase de treinamentos 
do Origem Sustentável

Para a Piccadilly Company, certificada no nível Ouro na unidade 
de Igrejinha/RS, através de novas práticas foi possível obter um 
reaproveitamento médio de 20% das aparas de sintéticos gera-
das no processo produtivo. Esse reaproveitamento resultou na 

redução de envio para coprocessamento de 5.000 kg de sintético 

ao ano, e com isso a empresa obteve resultados econômicos favo-
ráveis. Outro benefício foi a reutilização de resíduos industriais 
para o tratamento de esgoto sanitário, com o qual a empresa 
logrou uma economia de 32%.

Já para a Bibi, empresa com certificação nível Diamante na uni-
dade de Parobé/RS, a partir da implantação de processos susten-
táveis foi possível a análise e monitoramento de fornecedores no 
que se refere à gestão ambiental e trabalhista, bem como o de-
senvolvimento de produtos sem toxidades (substâncias restritas). 
Além disso, houve um aumento de 62% na utilização de adesivo 
à base d’água, entre outros ganhos.

Na Cipatex, empresa certificada no nível Ouro na 
unidade de Cerquilho/ SP, 100% dos resíduos 
gerados pelas unidades do grupo, tanto líquidos 
quanto sólidos, são triados, tratados e encami-
nhados para a reciclagem ou para destinação cor-
reta. Assim, nada é descartado e toda a renda 
obtida a partir da destinação dos resíduos é apli-
cada na melhoria contínua de processos relacio-
nados à responsabilidade ambiental, na compra 
de novos filtros e novas tecnologias renováveis. 

SUS
TENTA

BILIDADE



“Hoje a empresa já faz a destinação cor-
reta dos resíduos, nós estamos instalan-
do uma estação de tratamento de 
afluentes e já fazemos a recuperação de 
matéria-prima. Praticamente 70% do 
nosso material é recuperado e reapro-
veitado em outros projetos. 

O fato de a empresa ter uma certifica-
ção sustentável vai ao encontro de uma 
necessidade do mercado hoje, onde 
padronizamos todo o processo, não só 
verbalmente, mas de forma documen-
tal, onde o processo pode ser revisto e 
reaplicado. 

E vai se executar esse trabalho não só 
de forma interna, mas com fornecedor, 
representante. O mercado hoje solicita 
que os nossos produtos sejam sustentá-
veis, ambientalmente corretos”.

Sergio Steyer – responsável pela área de 
segurança e meio ambiente - RR Sho-
es/Via Uno

“Nós, hoje, temos a gestão norteada 
pela gestão de qualidade e estamos 
estendendo para os demais proces-
sos. Ele já está inserido a nível estra-
tégico e desdobrado para todos os 
demais processos da empresa. 

O treinamento é uma oportunidade 
de qualificação da informação e das 
práticas. Com certeza ele vai somar 
ao modelo atual de gestão que a 
gente tem.

E a certificação vem para reforçar 
nosso modelo de negócio, fazendo 
com que a gente consiga dar conti-
nuidade”.
Luiz Martini – Coordenador de Gestão 
da Box Print 

“Desde 2012 a gente tem instituído o 
comitê de sustentabilidade. Hoje ele 
possui 12 membros e trabalha com os 
pilares social, ambiental e econômico. A 
sustentabilidade já é algo que está na 
nossa missão e que a que gente busca 
atingir a cada dia. 

O treinamento vai ajudar principalmen-
te em função de esclarecer algumas 
nomenclaturas. Algumas certificações 
utilizam de uma forma, outras de outras 
de outra, desmistifica muitas situações 
que a gente acha que é algo difícil de 
praticar, mas que a gente já prática e 
não utiliza nomenclatura. 

A certificação é algo que a gente vai 
conseguir levar para o nosso colabora-
dor, para o nosso cliente. É algo que 
demonstra a nossa visão e a importân-
cia que a gente dá para sustentabilida-
de. Vai nos ajudar a comunicar o que já 
está no nosso DNA”.

Potira do Amaral – coordenadora de 
comunicação institucional e membro 
do Comitê de Sustentabilidade da 
Usaflex.
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BY BRASIL
By Brasil é o programa da Assintecal e da 
Apex-Brasil para fomentar a exportação do 
setor de materiais, químicos e máquinas 
para a indústria coureiro-calçadista.

390
Empresas apoiadas

321.583.998
Exportação das empresas apoiadas 

NCMs Projeto (US$ FOB)

40
Novas empresas no projeto

90
Destinos exportados

180
Produtos exportados

DESTINOS COM MAIORES CRESCIMENTOS:

CHINA

41,8%
PERU

1,4%
ALEMANHA

1,8%
EUA

23,6%
BOLÍVIA

7,9%

RE
SUL-
TA
DOS



AÇÕES BY BRASIL

PERU

MÉXICO

FEIRA LINEAPELLE, 
SIMAC

FEIRA ANPIC, 
PROJETO COMPRADOR

FEIRA IFLS+EICI, 
PROJETO COMPRADOR
COLÔMBIA

ITÁLIA

FEIRA APLF, ACLE
CHINA

FEIRA EXPODETALLES, 
MISSÃO, PROJETO COMPRADOR

PROJETO COMPRADOR
ARGENTINA

FEIRA FICCE
PROJETO COMPRADOR
EQUADOR

FEIRA, PROJETO COMPRADOR
ÍNDIA

FEIRA 
PROJETO COMPRADOR
ESTADOS UNIDOS

FEIRA A+A, MISSÃO
ALEMANHA

PROJETO COMPRADOR
BRASIL

FEIRA 
VIETNÃ

FEIRA
RÚSSIA

FEIRA
REP. DOMINICANA

MISSÃO
PORTUGAL

MISSÃO
ESPANHA

24
feiras

13
projetos comprador

04
missões

US$ 47 milhões 
de negócios estimados



CLIPAGEM

17 mil inserções

US$ 2,8 milhões
em mídia espontânea

PRINTS DAS PRINCIPAIS MATÉRIAS



NOSSAS MÍDIAS

INSTAGRAM

25,7 mil 
seguidores

PÁGINAS: INSPIRAMAIS, ASSINTECAL, BY BRASIL, PROJETO SALTO

FACEBOOK

64,7 mil 
seguidores

LINKEDIN

2 mil 
seguidores

SITE: ASSINTECAL, INSPIRAMAIS, BY BRASIL E ORIGINAL BY BRASIL

223 mil
acessos

SITE  PODCAST

+ de 15
episódios 



Em 2020

Equipe Assintecal

conte conosco!


