
CERTIFICAÇÃO
Membros elegíveis podem se candidatar à certificação para verificar seus compromissos de 
sustentabilidade.

O que é a certificação?
A Bonsucro oferece um processo de certificação métrico confiável para demonstrar o compromisso com a 
sustentabilidade ambiental e social da cana-de-açúcar. O certificado Bonsucro é reconhecido e respeitado 
internacionalmente. Ao obter um certificado, você poderá melhorar sua imagem, atingir metas de compras 
sustentáveis e estabelecer parcerias para resolver questões de sustentabilidade conjuntamente.

• Aumentam sua 
eficiência 

• Diminuem o uso de 
energia

• Reduzem o consumo 
de água 

• Reduzem os resíduos 

• Criam um ambiente de 
trabalho seguro

• Aumentam sua 
viabilidade no mercado

Padrão de Produção
O Padrão de Produção ajuda os agricultores e as usinas 
a medir sua produtividade e também seus principais 
impactos ambientais e sociais. Pode ser usado por 
todas as usinas de cana-de-açúcar e propriedades 
rurais para demonstrar sua produção sustentável, 
independentemente de seu tamanho. 

As empresas que usam o Padrão de Produção 
Bonsucro:

Padrão da Cadeia de Custódia 
O Padrão da Cadeia de Custódia possibilita que as 
marcas rastreiem a cana-de-açúcar desde sua origem 
até o produto final. Permite que as marcas declarem 
que a cana-de-açúcar que compram de fornecedores 
é sustentável.

O Padrão da Cadeia de Custódia se refere a todos 
os estágios do fornecimento de um produto, desde a 
produção de sua matéria prima até seu consumo.

Demonstra:

• Fornecedores 
responsáveis

• Comercialização 
ética

• Garantia de 
conformidade

• Maior visibilidade da 
cadeia de suprimentos

Dois padrões para a certificação
Há dois tipos de certificação Bonsucro – um no elo produtor e outro no elo da comercialização da cadeia de 
suprimentos. Ambos atuam juntos para assegurar que a produção de cana-de-açúcar beneficie as comunidades de 
produtores, que as pessoas sejam tratadas de forma justa e que cadeias de suprimentos rastreáveis e duradouras 
sejam criadas.



Há muitos benefícios de ser uma usina certificada. Por 
exemplo:

• Você contará com novas formas de medir o seu 
desempenho

• Poderá demonstrar a seus funcionários que se importa 
com a sustentabilidade

• Demonstrará a seus compradores que leva a 
sustentabilidade a sério

• Os funcionários irão adquirir conhecimento e novas 
habilidades ao implementarem o Padrão de Produção 
Bonsucro

• A certificação ajudará a atrair talentos humanos - e a 
mantê-los.

A certificação da Cadeia de Custódia o ajuda a 
entender sua cadeia de suprimentos e diminuir riscos. 

Um certificado também:

• Melhora sua reputação

• Ajuda a cumprir suas metas de fornecimento 
sustentável com credibilidade

• Oferece uma narrativa sobre sustentabilidade que 
tanto o comprador quanto o vendedor entendem

• Possibilita declarar sustentabilidade no produto

• Permite estar à frente do movimento global, ao invés 
de alcançar a concorrência

Para iniciar sua jornada de certificação, acesse:
 bonsucro.com/certification   

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

PRÓXIMOS PASSOS

Monte uma equipe interna e defina que setores de sua empresa você gostaria de 
certificar

Use os indicadores métricos da Bonsucro e conduza um diagnóstico para entender como 
sua empresa está operando e ver onde precisará fazer mudanças

Estabeleça um roteiro para a certificação – defina o que precisa ser mudado e como você 
eliminará os hiatos identificados no diagnóstico

Agende uma auditoria – entre em contato com um dos organismos de certificação 
licenciados pela Bonsucro para o agendamento

Obtenha a certificação da Bonsucro e inicie a comercialização 

1 Faça o download dos documentos e ferramentas relevantes no site: 
 www.bonsucro.com/certification-tools
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A Bonsucro credencia prestadores de serviço que oferecem treinamento sobre os Padrões Bonsucro para 
organizações que queiram obter a certificação. Para mais informações sobre os cursos mais recentes, acesse:  
www.bonsucro.com/training.

Sou um comprador, por que devo certificar?Sou usina, por que devo certificar?

https://www.bonsucro.com/certification
https://twitter.com/Bonsucro
http://www.linkedin.com/company/bonsucro
https://www.bonsucro.com/licensed-certification-bodies/
http://www.bonsucro.com/certification-tools 
http://www.bonsucro.com/training

