To Whom it may concern
Accordingly Durlicouros' ESHS policy and corporate mission, sustainability is core of the
company's strategic business execution and corporate governance, which reasures its
commitment to conduct its activities and produce its products in a rational and sustainable
manner.
From the raw materials sources up to the customer service, Durlicouros has a pioneer
sustainability history, being the only company in the leather industry to obtain recognition and
support from the IDB-Inter-American Development Bank, member of the World Bank Group. The
company has been LWG Gold Medal certified since 2010, issued by an internationally recognized
institute (Leather Working Group) aiming to develop and maintain protocols that assess leather
manufacturers' environmental compliance and performance capabilities , promoting
environmentally sustainable and appropriate business practices within the leather industry, such
as sustainable use of natural resources, reduction of waste generation and disposition,
evaluation of the efficiency / rationalization of production processes and level of traceability of
the supply chain. These practices in line with program of Sustainable Amazonian Livestock
(GTPS) discipline our social, environmental and economic commitment to the value chains we
participate in.
Durlicouros's raw material sourcing criteria ensures 100% monitoring of its purchases,
certifying that slaughterhouses monitor the farms and acquire cattle from supplier unrelated to
the slavery-like work; agrarian conflicts; conservation areas; indigenous lands and deforestation
of the Amazon bioma. Through robust specialized systems we perform daily verification of all
hides purchases in Brazil , through official lists and geospatial data produced by INPE (National
Institute for Space Research).
To further ratify and promote our social and environmental policies, with particular
attention to combating illegal deforestation, Durlicouros makes available on its website its
supply chain stakeholders' policies, education and awareness programs, as well as additional
details on our performance full traceability of the leathers produced.

Partners:

Declaração
Expressa na missão e na política corporativa de ESHS da Durlicouros, a sustentabilidade é
um componente essencial na execução estratégica dos negócios e na governança corporativa da
companhia, que por meio desta reafirma seu compromisso de conduzir suas atividades e
produzir seus produtos de maneira racional e sustentável.
Desde a origem da matéria-prima adquirida até o atendimento dos clientes, a Durlicouros
tem uma posição pioneira quanto a sustentabilidade, sendo a única empresa do setor a obter
reconhecimento e apoio do BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Grupo Banco
Mundial. A companhia possui certificação LWG Ouro desde 2010, emitida por auditoria
internacionalmente reconhecida cujo objetivo é desenvolver e manter protocolos que avaliam as
capacidades de conformidade e desempenho ambiental dos fabricantes de couro e promover
práticas de negócios ambientalmente sustentáveis e apropriadas dentro da indústria de couro,
tais como o uso sustentável dos recursos naturais, redução da geração de resíduos e sua
disposição, avaliação da eficiência / racionalização dos processos de produção e nível de
rastreabilidade da cadeia de suprimentos. Estas práticas alinhadas ao programa de Pecuária
Sustentável da Amazônia (GTPS) disciplinam o comprometimento social, ambiental e econômico
para as cadeias de valor que participamos.
Os critérios de originação de matéria-prima da Durlicouros garantem o monitoramento de
100% de suas aquisições, certificando que os frigoríficos monitoram as fazendas e adquirem
animais de parceiros fornecedores não relacionados com trabalho análogo ao de escravidão;
conflitos agrários; áreas de conservação; terras indígenas e desmatamento na Amazônia. Através
de robustos sistemas especializados no monitoramento de originação executamos diariamente a
verificação de todas as compras de couros no Brasil, por meio de listas oficiais e dados
geoespaciais produzidos pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial).
Para ratificar e promover ainda mais nossas políticas sociais e ambientais, com atenção
especial ao combate ao desmatamento ilegal, a Durlicouros disponibiliza em nosso site suas
políticas, programas de educação e conscientização das partes envolvidas na cadeia de
suprimentos, bem como detalhes adicionais sobre nossa performance na total rastreabilidade
dos couros produzidos.
Partners:

