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A INDÚSTRIA DE COURO APELA PARA REVISÃO DO 

HIGG INDEX 
 

A Leather Naturally é um dos consignatários que solicita que a pontuação MSI do 

índice Higg para couro seja suspensa enquanto se aguarda a revisão das 

metodologias e dados subjacentes. 

 
Na mesma carta, a indústria do couro está a oferecer apoio ao Índice Higg e agradece a oportunidade 
de discutir a base para a pontuação, fornecer os dados necessários e auxiliar no desenvolvimento de 
metodologias adequadas, para solucionar as suas lacunas. Esta carta, que representa a visão dos seus 
consignatários globais abaixo. 
 
O abaixo assinado solicita que o Índice Higg Index MSI Score para couro seja suspenso, enquanto se 
aguarda a revisão das metodologias e dados subjacentes. Embora reconheçamos a necessidade e o 
valor das avaliações dos impactos ambientais dos produtos, para informar das mudanças que 
conduzem a produtos mais sustentáveis, acreditamos que o uso de metodologias inadequadas e dados 
desatualizados, não representativos, imprecisos e incompletos leva a acreditar que o couro tem 
sobrecarregado com uma pontuação de Índice de Higg desproporcionalmente alta. Isso levou a uma 
perceção negativa do couro que não reflete sua natureza circular e sustentável. 
 
Na procura de uma maior sustentabilidade, os fabricantes farão referência ao Índice Higg ao projetar 
produtos e ao fazer escolhas de materiais. Com base na pontuação atual de Higg, estes fabricantes 
estão a desmarcar o couro em favor de produtos sintéticos não sustentáveis, derivados de 
combustíveis fósseis. Como tal, acreditamos que a reputação e a viabilidade dos fabricantes de couro e 
pele estão a ser injustamente prejudicadas por uma avaliação que não reflete a verdadeira natureza 
do couro ou mesmo das alternativas. 
 
Existem várias áreas de preocupação na base atual para a pontuação do Índice Higg para couro. A 
seguir estão alguns dos problemas mais importantes relatados pelas partes interessadas da indústria: 

 A pontuação é baseada num conjunto de informações que usam dados de, no máximo, 2013 e, 

portanto, não são representativos do status atual da cadeia de suprimentos do couro. Isto é 
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particularmente relevante para o impacto da criação de gado e o uso de alocação económica 

para determinar a carga ambiental carregada por couros e peles. 

 Os dados referem-se apenas a rebanhos brasileiros e norte-americanos e, como tal, não 

refletem os impactos variáveis dos diferentes métodos usados no resto do mundo, 

 A expectativa de vida dos animais é de cinco anos, o que, no caso dos animais de corte, 

aumentará significativamente o impacto ambiental aparente. Como a vida útil de um animal 

de corte típico é geralmente entre 12 e 36 meses, o impacto aparente sob o Índice Higg será 

significativamente maior do que o impacto real. 

 A pontuação não diferencia o tipo de couro produzido, por ex. nenhuma conta ou alocação é 

feita para a divisão de peles. O uso de fatores de multiplicação inadequados distorce 

artificialmente as pontuações de Eutrofização e Esgotamento de recursos para todas as fibras 

naturais, incluindo couro, em comparação com materiais sintéticos. 

 A metodologia de avaliação do impacto Químico não é transparente, mas impõe uma carga 

significativa sobre o couro e todas as outras fibras naturais. A avaliação do impacto climático 

não leva em consideração o avanço nos estudos climáticos e, em particular, GWP (Global 

Warming Potential), que reconhece a natureza biogênica, de curta duração e circular das 

emissões de metano dos animais. 

 A avaliação ocorre apenas do início ao fim da vida útil e, como tal, não reconhece o uso crítico 

e as fases de fim de vida de um produto. Um estudo recente sobre produtos de lã descobriu 

que "o número de vezes que uma roupa de lã é usada e o tempo de vida da roupa tem 

confortavelmente a maior influência no seu impacto ambiental geral". Da mesma forma, os 

produtos de couro são resistentes, duradouros e reparáveis, embora isso seja desconsiderado 

na avaliação atual de Higg. 

No último ponto, entendemos que o novo Módulo de Produto do Índice Higg acabará por incluir a 
avaliação dos impactos ambientais de um produto, desde o portão da fábrica até o fim da vida. No 
entanto, até este Módulo estar disponível, a pontuação conta apenas metade da história do produto, 
o que pode ser muito enganoso para utilizadores e consumidores. Por analogia, se o Índice de Higg 
fosse aplicado a talheres, um garfo de plástico descartável seria avaliado como mais sustentável do 
que um de metal. Como tal, a pontuação deve ser suspensa até que este Módulo de Produto seja 
concluído e os dados de suporte sejam atualizados. 
 
Mais preocupante é a falta de transparência com base na pontuação e a falta de envolvimento com a 
indústria do couro em geral para garantir que os dados usados sejam precisos. Uma alternativa viável e 
transparente seria que a pontuação do Índice Higg fosse derivada usando as Regras da Categoria de 
Pegada Ambiental de Produtos da UE (PEFCR) para Couro. O PEFCR foi desenvolvido e adotado por 
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uma organização intergovernamental confiável e independente, a Comissão Europeia, em consulta 
com a indústria e usando conjuntos de dados atuais e confiáveis. 
 
A fabricação do couro parte de um resíduo de outra indústria e transforma-o num produto durável, 
versátil e sustentável. Como resultado de uma série de fatores, incluindo várias campanhas de 
desinformação, a procura por couro caiu e agora vemos grandes quantidades de couros e peles 
renováveis simplesmente a ser deitados fora. Estima-se que cerca de 16% das peles de gado 
produzidas nos EUA (5,5 milhões) foram destinadas a aterro em 2019, com as consequências 
ambientais negativas que isso acarreta. No Brasil, um número semelhante foi desviado para destinos 
de menor valor, como colagénio e gelatina. Lamentavelmente, a pontuação falha do Índice de Higg 
para couro é um dos fatores que nos trouxe a este ponto. É difícil imaginar que as empresas que usam 
o Índice de Higg gostariam de estar associadas ao desperdício desnecessário de uma matéria-prima 
sustentável, renovável e reciclável. 
 
Pelas razões apresentadas, solicitamos que a pontuação do Índice Higg para couro seja suspensa. 
Gostaríamos de ter a oportunidade de discutir a base para a pontuação, fornecer os dados necessários 
e auxiliar no desenvolvimento de metodologias apropriadas, para abordar as suas deficiências. A 
sustentabilidade de produtos é uma ambição admirável e necessária, mas só pode ser alcançada por 
meio de uma consideração informada e equilibrada de toda a história destes produtos. No momento, 
está claro que o couro não está a receber esta consideração. 
 
A carta é coassinada por: 
 

 Australian Hides, Skins and Leather Exporters Association (ASHLEA) 

 Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (Brazilian Tanners Association – CICB)  

 International Council of Hides, Skins and Leather Traders Association (ICHSLTA) 

 International Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS) 

 L'Unione Nazionale Industria Conciaria (Italian Tanners Association – UNIC) 

 Leather and Hide Council of America (LHCA) 

 Leather Naturally 

 Leather UK 

 Leather Working Group (LWG) 

 One 4 Leather 

 Society of Leather Technologists and Chemists (SLTC)  

 


