Portão, setembro de 2019.
Prezados Clientes e Parceiros,
A Soubach – empresa de capital integralmente brasileiro – atua há mais de 30 anos nos
mercados nacional e internacional. Desde 2012, é membro do Leather Working Group
(LWG), organização internacional 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. Anteriormente detentora do certificado “Prata”, passou a
Soubach à categoria “Ouro”, em 2018, a mais alta e exclusiva certificação, reconhecendo
desta forma a aderência às normas de respeito ao meio ambiente relativas às matérias
primas que utiliza e de seu processo produtivo.
Nossa empresa integra o Conglomerado ALFA, grupo econômico quase centenário do
qual são parte várias outras empresas e de grande representatividade no mercado
brasileiro, tais como o Conglomerado Financeiro Alfa, a C&C – Casa e Construção, Hotéis,
Flats
e
Rádio
Transamérica
e
outras
(https://bancoalfa.com.br/sobreoalfa/home/conglomeradoalfa2.ashx).
O Grupo Agropalma, também parte deste Conglomerado e mais um símbolo da política
de preservação e respeito pelo meio ambiente adotada por nosso grupo, explora de
forma sustentável a palma no Estado do Pará, na região Norte do país
(https://www.agropalma.com.br/responsabilidade-socioambiental).
Queremos reiterar que:


É nossa missão fornecer produtos da mais alta qualidade, sempre de acordo com
as melhores práticas ambientais e de sustentabilidade;



A matéria-prima wet blue utilizada em nosso processo produtivo provém das
regiões centro-oeste e sul do Brasil.



Toda nossa cadeia de suprimentos e fornecedores é constantemente fiscalizada
para assegurar a perfeita aderência aos rigorosos critérios de nossa certificação.

Desta forma, ratificamos nosso compromisso INEGOCIÁVEL com a preservação e
respeito ao meio ambiente, buscando um desenvolvimento sustentável para as futuras
gerações.
Colocamo-nos à disposição para recebê-los em nossas instalações, bastando para tal o
contato através de um dos meios abaixo listados.
E-mails:
pedro@soubach.com.br
soubach@soubach.com.br
Fone:
+55 51 2118-2000
Atenciosamente,
Pedro Tunholi – Diretor
Soubach Benef. Em Couros Ltda.

