
Lançamento da Estratégia Bonsucro 2021
Mudando para melhor



Instruções iniciais

• Interpretação para Português está disponível –
use o ícone Interpretation embaixo da tela

• Essa seção será gravada
• Enviaremos os slides e a gravação posteriormente
• Para fazer perguntas, use o botão Q&A
• Responderemos todas as perguntas ao final



Estratégia da Bonsucro
2021 - 2026

Nossa estratégia de cinco anos tem 
como alicerce as conquistas e 
progressos de anos recentes, 
agrega novas abordagens à 
experiência, reconhece onde 
precisamos nos aprimorar e 
estabelece uma agenda de melhoria 
contínua e impacto ampliado.



Desenvolvimento da Estratégia

Desenvolvemos essa estratégia de 
forma colaborativa, como tudo o que 
fazemos na Bonsucro.

Como foi desenvolvida? Com quem trabalhamos?

• Consultoria Change Agency e 
comitê de direção da equipe e do 
conselho.

• Pesquisa de equipe

• Mais de 50 entrevistas individuais

• 13 workshops regionais

• 14 revisores independentes



Como estamos hoje?



Alcance global

Em março de 2021, a Bonsucro tinha 266 membros ativos com forte 
participação em cada um dos maiores países produtores de cana-de-açúcar 
nas Américas e Ásia-Pacífico.

Globalmente, aproximadamente 4,8% de toda a área de cana-de-açúcar é 
certificada pelo Padrão de Produção Bonsucro, com usinas certificadas em 19 
países.

Os membros da Bonsucro representam cerca de 20% da demanda do 
mercado global de açúcar.



Impacto ambiental

Reduções de GEE de 31% na fase agrícola e 20% na fase industrial nos primeiros 
quatro anos de certificação.

Reduções contínuas no uso de água, fertilizantes e herbicidas e redução na 
queima da cana-de-açúcar antes da colheita.

Modelos científicos indicam que a adoção global do Padrão Bonsucro reduziria 
pela metade as emissões de GEE, reduziria o uso de água em 65% e a carga 
de nutrientes em 34%.



Impacto social

O Código de Conduta requer que os membros respeitem os direitos humanos

Os salários médios estão 21% acima dos salários mínimos legais

Melhores condições de saúde e segurança para os trabalhadores



Produção & mercado

A produção de açúcar certificado Bonsucro atingiu 6,2 milhões de toneladas e o 
etanol certificado Bonsucro atingiu 2,7 milhões de m3, de 121 usinas certificadas em 
19 países. *

As operações certificadas pela Bonsucro excederam suas metas de produtividade na 
safra 2018-19 em uma média de 8,65 toneladas de cana-de-açúcar por hectare.

As vendas combinadas de açúcar físico certificado e créditos Bonsucro totalizaram 
1,8 milhões de toneladas no final da safra 2019-20.

*Até Março 2020



A Bonsucro é a única iniciativa de 
sustentabilidade da cana-de-açúcar que 
combina todas as seguintes características:

• Foco exclusivo em cana-de-açúcar
• Credibilidade do padrão, garantia e declarações por 

meio do credenciamento no ISEAL
• Foco na melhoria contínua
• Alcance global com presença local
• Composição e governança de múltiplas partes 

interessadas
• Um papel mais amplo como uma plataforma para a 

mudança além dos membros.

Posicionamento para o futuro



Contexto global
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O que isso significa para a Bonsucro?
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Plano estratégico
Foto: Raízen



Plano estratégico – Propósito e Metas



Colaboração Inclusão Credibilidade Adaptabilidade

Plano estratégico – Princípios centrais



Criar valor na cadeia de suprimento

Background
Criaremos valor para usinas e fazendas e em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, incluindo 
compradores e usuários finais - além de outros interessados em tornar o setor mais sustentável, como 
governos, investidores e sociedade civil.

Objetivos

• Aumentar a oferta e demanda de açúcar, etanol e derivados com certificação de sustentabilidade
• Cadeias de valor mais inclusivas e sustentáveis
• Consolidação de projetos de impacto e inovação
• Criação de valor para os membros.

Metas
• 2 milhões de hectares de cana-de-açúcar certificada anualmente e 210 usinas certificadas.
• 2,2 milhões de créditos e 1,6 M ton de vendas de cadeia de custódia
• 15.000 produtores alcançados por meio de treinamento, capacitação, certificação
• £ 5,4 milhões investidos em projetos de inovação e impacto



Melhorar o impacto ambiental da
cana-de-açúcar

Background
As questões ambientais continuam sendo alta prioridade para nossos membros e parceiros, muitos dos quais 
têm compromissos específicos para reduzir os impactos negativos de suas operações no clima e no meio 
ambiente.

Objetivos

• Impulsionar a ação climática no setor canavieiro
• Melhorar a segurança hídrica e administração da água
• Melhorar a biodiversidade e a saúde do solo

Metas & Compromissos
• Mais de 30% de redução nas emissões do Escopo 1 e 2 das fases industrial e agrícola certificadas após 5 anos de certificação
• Mais de 30% de aumento na eficiência do uso da água por produtores certificados após 5 anos de certificação
• Compromissos e ações coletivas em linha com o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas
• Compromissos e ações coletivas para a gestão sustentável da água
• Aumentar hectares de HCV protegidos e mantidos (métrica a ser definida)



Fortalecer os direitos humanos & 
trabalho digno

Background
O Código de Conduta Bonsucro conclama todos os membros a respeitarem os direitos humanos em suas 
cadeias de abastecimento de cana-de-açúcar. Destaque crescente nos aspectos sociais e trabalhistas da 
cadeia produtiva da cana

Objetivos

• Aumento salarial no cultivo e processamento da cana-de-açúcar
• Melhorar a saúde e segurança ocupacional
• Promover mais respeito pelos direitos humanos

Metas
• Redução de 23% / 43% em acidentes em fazendas certificadas após 5 anos de certificação
• Aumento de 30% / 45% no diferencial médio dos salários pagos acima do mínimo legal nas usinas após 5 anos de certificação
• Compromissos e ações coletivas sobre Salário Digno
• Compromissos e ações coletivas para promover os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Direitos Humanos



Prioridades



Aprimorar o sistema do Padrão 
Bonsucro

• Publicar o Padrão de Produção revisado
• Atualizar o Padrão de Pequenos Produtores
• Atualizar as regras da Cadeia de Custódia e 

declarações
• Fortalecer a auditoria social & garantia
• Parceria com padrões e iniciativas 

compatíveis



Apoiar produtores e usinas em 
sua jornada de sustentabilidade

• Desenvolver abordagem gradual para a certificação

• Estabelecer o Fundo de Impacto Bonsucro
• Expandir nossos serviços de suporte técnico

• Facilitar um melhor acesso ao financiamento



Desenvolver oferta e demanda 
por cana-de-açúcar sustentável 
e derivados

• Identificar novos mercados para a certificação 
Bonsucro

• Expandir a filiação em mercados tradicionais e 
emergentes de uso final

• Desenvolver responsabilidade compartilhada entre os 
membros e entre produtores e usuários finais

• Expandir o comércio de créditos Bonsucro

• Buscar alinhamento com os padrões do mercado
• Apoiar a atividade de rastreabilidade dos membros.

• Aproveitar as oportunidades financeiras ou regulatórias



Convocar o setor para lidar com 
desafios complexos

• Desenvolver metas baseadas em ciência para 
GEEs visando cumprir as metas de 2030 do 
Acordo de Paris da UNFCCC.

• Testar e disseminar melhores práticas em gestão 
de água.

• Melhorar as condições sociais e trabalhistas, 
especificamente sobre estresse térmico, trabalho 
forçado e de migrantes, salários e igualdade de 
gênero



Promover o conhecimento, as 
melhores práticas e a inovação

• Melhorar o MEL (Monitoramento, avaliação e 
aprendizado) e os relatórios de impacto

• Trazer à tona novos valores a partir de dados e 
análises da Bonsucro, incluindo mapeamento da 
cadeia de suprimentos

• Contribuir com pesquisas para melhorar os 
resultados dos padrões de sustentabilidade

• Fornecer métricas ESG compartilháveis e práticas, 
inclusive para instituições financeiras.



Fazendo acontecer



Certificação & garantia
• Os padrões de Produção e Cadeia de Custódia da Bonsucro permanecerão ativos essenciais. 

Continuaremos a evoluir não apenas os padrões em si, mas também o nosso sistema de 
certificação e asseguração.

Projetos de impacto
• Ampliaremos o financiamento disponível e o conhecimento para gerar melhores resultados para 

os produtores.

Desenvolvimento da base de membros
• A Bonsucro continuará sendo uma organização que reúne membros, representando uma ampla 

gama de interesses da cana-de-açúcar em sete categorias de membros.



Desenvolvimento do mercado
• Trabalharemos para estimular e facilitar a demanda e a aceitação de produtos certificados 

tradicionais e emergentes Bonsucro.

Digitalização & dados
• A tecnologia afetará cada vez mais todos os aspectos de nossa organização e de nosso trabalho.

Comunicação & influência
• Para fortalecer o perfil, a reputação e o impacto da Bonsucro e para melhor apoiar nossos 

membros, aumentaremos nossas atividades de comunicação e influência global e regionalmente.



Estratégia global, impacto local



Brasil

Objetivos Provisórios (seleção)

• Minimizar as pressões de custo e tempo de certificação para os produtores e 
aumentar seu retorno sobre o investimento

• Engajar mais usinas para a filiação e certificação

• Apoiar os membros para melhorar os impactos ambientais, trabalhando em 
colaboração na mitigação das mudanças climáticas e resiliência, de acordo com 
o Acordo de Paris da UNFCCC.

• Convergir o setor em torno do PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) com o 
objetivo de encorajar produtores a implementar boas práticas agrícolas e 
proteger o meio ambiente.



Crescendo com a Estratégia

Nossa ambição é dobrar o tamanho de nossa equipe até 
2026 - incluindo novos recursos muito necessários em:
- Times regionais
- Sistemas operacionais
- Análise de dados
- Comunicação
- Política
- Financiamento de projetos

Nosso objetivo é aumentar nossa receita por meio das 
taxas de membresia, novas parcerias e doações, e 
comercialização de crédito.



Em resumo: 

Iremos continuar a…

• Apoiar nossos membros
• Atuar exclusivamente na cana-de-

açúcar e suas cadeias de valor
• Contribuir para os ODS
• Manter uma boa governança 

global
• Fornecer sistemas de padrões de 

sustentabilidade reconhecidos 
internacionalmente

Iremos fortalecer…
• Criação de valor
• Foco nas mudanças climáticas, água 

e biodiversidade
• Contribuição para os direitos 

humanos e trabalho decente
• Apoio aos pequenos produtores
• Investimentos e parcerias
• Desenvolvimento do mercado para 

produtos e créditos Bonsucro
• Digitalização e MEL
• Influência e comunicação



Agradecimento

Queremos causar um impacto maior com a cana 
sustentável.

Acreditamos no futuro da certificação Bonsucro.

Vamos convocar o setor para criar uma força de 
mudança, abordando algumas das questões mais 
críticas que a sociedade enfrenta.

Nós convidamos você para essa jornada conosco.
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