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1. Indicadores do sistema de gestão

– No Princípio 1 do Padrão de Produção

2. Indicadores que se aplicam a toda a área de suprimentos

– Estão nos Princípios 1, 4 e 5

3. Melhoria contínua

– Integrado ao Princípio 5

– Implementação escalonada

Estrutura do Padrão de Produção Bonsucro



Os sistemas de gestão são 

elemento básico para 

qualquer processo de 

certificação (por exemplo, 

ISO)

Eles ajudam os operadores a 

priorizar metas e direcionar 

recursos.

Presente na Cadeia de 

Custódia, no Padrão de 

pequenos produtores, bem 

como no Código de Conduta

Contexto das mudanças

Existem certos indicadores 

que só podem ser 

abordados com precisão, 

olhando além da Unidade 

de Certificação

Questões sociais e 

ambientais, como 

desmatamento e direitos 

humanos, são questões de 

nível de paisagem.

Indicadores de melhoria 

contínua: incentivar a 

melhoria e a conformidade 

além da auditoria 

(aprovação / reprovação)

1. Indicadores do 

sistema de gestão

2. Indicadores que se aplicam 

a toda a área de suprimentos
3. Melhoria contínua



Indicador Escopo Padrão Tipo

1.1.1 Políticas de sustentabilidade estão em vigor Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim PRINCIPAL

1.1.2 - O Mapeamento de Interessados Internos, Externos e 

Vulneráveis é realizado

Usina

Agricultura

Sim PRINCIPAL

1.1.4 - A Avaliação de Risco e Impacto é realizada Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim PRINCIPAL

1.2.1 - Sistemas em vigor para demonstrar o cumprimento 

de leis, compromissos, direitos e outros requisitos aplicáveis. 

Usina

Agricultura

Sim PRINCIPAL

1.2.3 – Objetivos e planos são definidos para controlar os 

maiores riscos identificados

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim PRINCIPAL

1.2.4 Ações corretivas são implementadas e a revisão do 

gerenciamento é realizada

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim Não Principal

1.3.1 - O mecanismo de denúncia para comunidades está em 

vigor

Usina

Agricultura

Sim Não Principal

Princípio 1 – Avaliar e gerenciar riscos ambientais, sociais e 
de direitos humanos  (7 indicadores de sistema de gestão)



• Qual a importância dos sistemas de gestão para obter e manter a certificação?

• Qual o papel que os sistemas de gestão podem desempenhar para promover 

a melhoria em áreas fora da influência direta das usinas, por exemplo, com 

fornecedores externos ou agricultores independentes?

Entrevista com Danielle



Indicador Escopo Padrão

1.1.1 - Políticas de 

sustentabilidade estão 

em vigor

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim

1.1.3 - Reivindicações de 

terras e águas que são 

contestadas 

legitimamente por 

outros usuários

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

0 ha & 

0 / m3

1.1.4 - A Avaliação de 

Risco e Impacto é 

realizada

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim

1.2.3 - Objetivos e planos 

são definidos para 

controlar os maiores 

riscos identificados

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim

1.2.4 - Ações corretivas 

são implementadas e a 

revisão do gerenciamento 

é realizada

Usina

Agricultura

Área de suprimento integral

Sim

Indicadores que se aplicam a toda a área de suprimentos 
(10 indicadores – Princípios 1, 4 e 5)

Indicador Escopo Padrão

4.1.1 - Mapear serviços de ecossistema e 

biodiversidade em áreas de fazendas e ao 

redor das mesmas, e desenvolver um Plano de 

Gerenciamento de Biodiversidade (BMP)

Agricultura Sim

4.1.5 - A expansão futura é realizada em áreas 

não ACV ao longo de toda a área de 

suprimento 

Usina

Agricultura

Sim

4.4.1 - Identificação e monitoramento de 

pragas e doenças atuais, históricas e 

potenciais

Agricultura 80% da 

área

5.4.1 - A saúde e a segurança ocupacionais são 

promovidas em toda a área de suprimento de 

cana. 

Área de 

suprimento 

integral

Sim

5.4.2 - Acomodação segura para o trabalhador 

na área de suprimento de cana

Área de 

suprimento 

integral

Sim

Negrito – Indicadores PRINCIPAIS



• Quais são alguns dos riscos associados a não trabalhar com a área fora da 

unidade de certificação?

• Que tipos de ações são esperadas dos operadores?

Entrevista com Danielle



• Implementação escalonada:

– 20% dos indicadores no ANO 1

– 40% no ANO 2

– 60% no ANO 3

– 80% no ANO 4

– 100% no ANO 5

• Critérios

– 5.1 Promover sustentabilidade econômica e social

– 5.2 Reduzir emissões e efluentes. Promover a reciclagem de categorias de resíduos, caso prático

– 5.3 Treinar empregados e outros trabalhadores em todas as áreas de seu trabalho e desenvolver suas 
habilidades gerais 

– 5.4 Melhoria contínua do bem-estar do trabalhador

• Segurança do trabalho na área de suprimento integral

• Alojamento para trabalhadores na área de suprimento de cana

• Inclusão de mulheres em cargos gerenciais e técnicos

Princípio 5 - Melhoria Contínua



• Por que esses temas específicos foram selecionados para melhoria contínua?

• Que benefícios existem ao introduzir uma abordagem de melhoria contínua 

ao invés de apenas passar / falhar na auditoria?

Entrevista com Danielle



Perguntas? 
Use a caixa de perguntas e respostas (Q&A)



• A consulta será realizada de 18 de Maio a 31 de Julho.

• 3 documentos da consulta: Rascunho do Padrão + Sumário de Mudanças + Formulário, 

disponíveis em inglês, espanhol e português (link)

• Comentários devem ser fornecidos por meio do formulário de consulta, que pode ser 

baixado em nosso site (link) e deve ser enviado por e-mail a info@bonsucro.com ou

livia@bonsucro.com ou nahuel@bonsucro.com

• Formulário pode ser preenchido parcialmente ou integralmente, conforme interesse

• Webinars nas próximas semanas para destacar as principais alterações feitas no Padrão 

de Produção Bonsucro.

• Todos os webinars serão gravados e publicados no site da Bonsucro (link) 

Processo de consulta pública

http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
mailto:info@bonsucro.com
mailto:livia@bonsucro.com
mailto:nahuel@bonsucro.com
http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/


Calendário de Webinars – link agenda geral

Assunto Data Link 

inscrição

Lançamento 21/05,

quinta, 11h

-

Mudanças na estrutura do Padrão de Produção 

Bonsucro

28/05, 

quinta, 11h
-

Direitos humanos e trabalhistas no Padrão de Produção 

Bonsucro

15/06, 

segunda, 11h
inscreva-

se aqui

Saúde e segurança no Padrão de Produção Bonsucro 25/06, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

Indicadores agro-ambientais no Padrão de Produção 

Bonsucro

16/07, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

A consulta termina em 31 de julho.

http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_I9bgr78rRcG-WoXzZ5fRPA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mx0rP0LiSYiguA6cE9VLfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ioAhlAluQHKgmtPPrqI8Pg


Obrigada!


