
A Bonsucro é uma organização global sem fins lucrativos, com várias partes interessadas, que visa 
promover a produção, o processamento e a comercialização sustentáveis de cana-de-açúcar. 
A Bonsucro criou uma comunidade global com mais de 250 membros em mais de 50 países que 
representam a cadeia de suprimentos completa da cana-de-açúcar.
Essas organizações trabalham conjuntamente para criar comunidades de produtores sustentáveis e 
cadeias de suprimentos seguras e resilientes.

• Ajudar a tornar o setor de cana mais sustentável

• Conectar-se com profissionais que trabalham com cana 
em todo o mundo e criar novos relacionamentos

• Trabalhar para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável tais como 'Consumo e 
Produção Responsáveis' e 'Ação Contra a Mudança 
Global do Clima'

• Obter acesso direto à equipe Bonsucro em Londres, São 
Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Cidade do Cabo, 
Nova Délhi e Singapura

• Colaborar em projetos de impacto que abordam as 
principais questões de sustentabilidade em cana, tais 
como apoiar as comunidades de pequenos produtores e 
explorar as sinergias com políticas governamentais

• Usar a Plataforma de Negociação de Créditos – uma 
ferramenta revolucionária para conectar compradores e 
produtores de cana

• Contar com atualizações regulares sobre políticas 
globais e regionais

• Receber orientação técnica sobre sustentabilidade na 
produção e cadeias de suprimentos da cana

• Usar as ferramentas práticas e os recursos da Bonsucro 
para entender seu estado de sustentabilidade e 
identificar as áreas em que pode melhorar

• Membros têm a opção de se inscrever para a 
certificação Bonsucro, que verificará suas credenciais de 
sustentabilidade e os possibilitará declarar sua produção 
como sustentável

• Contar com uma gerência dedicada aos membros, 
incluindo consultoria com os profissionais da Bonsucro e 
planos de ação

• Receber atualizações anuais sobre o impacto positivo 
que os membros da Bonsucro exercem coletivamente 
em áreas tais como emissões de CO2 , uso da água, 
segurança nas propriedades/usinas e salários médios 
para os trabalhadores.

BENEFÍCIOS DOS MEMBROS

RAZÕES PARA SE ASSOCIAR



Contate-nos 
 bonsucro.com    

 info@bonsucro.com     @bonsucro 
   www.linkedin.com/company/bonsucro

"No setor de cana-de-açúcar, promover 
mudanças isoladamente pode ser 

um desafio. Acreditamos firmemente 
que por meio do engajamento com 
a Bonsucro e trabalhando com seus 

outros membros, a Pernod Ricard apoia 
essa jornada em direção a um setor de 
cana-de-açúcar próspero e sustentável 
e ajuda a criar cadeias de suprimentos 

resilientes."

O QUE NOSSOS 
MEMBROS DIZEM:

FATOS SOBRE A BONSUCRO

INSCREVA-SE EM NOSSA 
REDE
Para garantir que sejamos inclusivos, o valor da anuidade 
da Bonsucro é variável em função da natureza da sua 
empresa. Fatores como faturamento anual, tamanho da 
propriedade e volume de cana-de-açúcar produzido ou 
processado são levados em consideração.

Tornar-se um membro da Bonsucro é simples. Complete o 
formulário de inscrição em nosso site.

Se houver dúvidas, entre em contato conosco por um dos 
canais abaixo. Caso contrário, preencha nosso formulário 
de inscrição em: bonsucro.com/join

MAIS DE 250 MEMBROS 
GLOBAIS DEDICADOS À 
CANA SUSTENTÁVEL

27% DA ÁREA MUNDIAL DE 
CANAVIAIS PERTENCE AOS 
MEMBROS DA BONSUCRO 
OU ESTÁ SOB SUA GESTÃO 

MAIS DE 15 ANOS DE 
TRABALHO CONJUNTO 
VISANDO A SUSTENTABILIDADE 
DA CANA

OS MEMBROS DA BONSUCRO 
ESTÃO PRESENTES EM MAIS 
DE 50 PAÍSES EM TODOS OS 
CONTINENTES

"A Copersucar está compromissada 
com os esforços da Bonsucro para 

desenvolver uma cadeia de suprimentos 
global sustentável da cana-de-

açúcar.  A Bonsucro nos oferece a 
oportunidade de compartilhar as 

melhores práticas globais para melhorar 
a sustentabilidade."

"A Bonsucro oferece um padrão de 
sustentabilidade rigoroso e confiável, 

o que transmite a nossos clientes 
a garantia de que os polímeros 
de origem vegetal em nossas 

embalagens são produzidos a partir 
de cana-de-açúcar sustentável."

http://www.bonsucro.com   
https://twitter.com/Bonsucro
http://www.linkedin.com/company/bonsucro
http://www.bonsucro.com/join

