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Calendário de Webinars – link agenda geral

Assunto Data Link 

inscrição

Lançamento
21/05, quinta, 

11h

-

Estrutura do Padrão de Produção Bonsucro
28/05, quinta, 

11h

-

Indicadores de Direitos humanos e Trabalhistas
15/06, 

segunda, 11h

-

Indicadores Saúde e Segurança
25/06, quinta, 

11h

-

Indicadores Agrícolas e Ambientais
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_ioAhlAluQHKgmtPPrqI8Pg


Discussão inicial: COVID-19



Discussão inicial: COVID-19

DESTAQUES

1 - FORMAS SIMPLES DE IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 

EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO 

2 - COMO GERENCIAR O RISCO DA COVID-19 EM REUNIÕES

3 - PREPARANDO SEU AMBIENTE DE TRABALHO CASO A COVID-

CHEGUE EM SUA COMUNIDADE 



Discussão inicial: COVID-19 – Marina Carlini

1. Qual o papel da certificação Bonsucro nos contextos de crise? 

2. Como o Grupo Revisor levou em conta a crise da COVID-19 na revisão 

do Padrão Bonsucro? 

3. Como você enxerga os controles de saúde e segurança durante/após a crise

nas empresas sucroenergéticas?



Panorama do tema saúde e segurança do trabalho

PRINCÍPIO 2

RESPEITAR DIREITOS TRABALHISTAS E PADRÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

OCUPACIONAIS 

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no ambiente 

de trabalho

(8 indicadores) 

PRINCÍPIO 5

MELHORAR CONTINUAMENTE OUTRAS ÁREAS CHAVE DAS ATIVIDADES 

Critério 5.4 - Melhoria contínua do bem-estar do trabalhador

(2 indicadores)



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

*Indicador 2.2.2 Avaliação dos principais riscos para saúde e segurança e a implementação de 

medidas de mitigação de risco. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.1.1 Os riscos principais à saúde e à segurança são documentados, 

avaliados, comunicados aos trabalhadores e mitigados 

Pontos-chave:

- Especificação dos tipos de riscos a serem cobertos na avaliação

- Riscos ocupacionais (Ex: ergonomia)

- Riscos ambientais (Ex: estresse por calor)

- Riscos à saúde pré-existentes (Ex: funcionamento renal)

- Triagens necessárias

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 1/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

*Indicador 2.2.2 Avaliação dos principais riscos para saúde e segurança̧ e a implementação de 

medidas de mitigação de risco. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.1.2 Os riscos de saúde e segurança são gerenciados através de planos

implementados e cumpridos

Pontos-chave:

- Riscos identificados no indicador 2.1.1 devem ser geridos conforme boas práticas globais (Ex: 

OIT)

- Guia dará exemplos de boas práticas para implementação

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 2/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

*Indicador 2.2.5 Todos os trabalhadores presentes no campo e/ou usina terão acesso a água 

potável em quantidade suficiente. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.1.3 Garantias ao direito à água e ao saneamento são projetadas, 

implementadas e aplicadas

Pontos-chave:

- Adicionada a necessidade de saneamento adequado: dispositivos para lavagem das mãos e 

instalações sanitárias/banheiros próximos aos locais de trabalho, separados por gênero

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 3/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

Indicador 2.2.3 Equipamento apropriado de proteção individual fornecido e utilizado por todos

os trabalhadores

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.1.4 Equipamentos de proteção individual apropriados fornecidos e usados

por todos os trabalhadores sem custos 

Pontos-chave:

- Se tornou indicador crítico

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 4/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

Indicador 2.2.4 Porcentagem de funcionários treinados para saúde e segurança a cada cinco

anos pelo menos

[Versão 5 - consulta]

Indicador 2.1.5 A porcentagem de funcionários treinados quanto a saúde e segurança no 

início e pelo menos a cada ano. 

Pontos-chave:

- Reciclagem do treinamento deverá ser feita anualmente, e não mais a cada 5 anos

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 5/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

Indicador 2.2.1 Frequência de acidentes com afastamento. 

[Versão 5 - consulta]

Indicador 2.1.6 Frequência de acidentes com afastamento

Pontos-chave:

- Limite da taxa de acidentes para Agrícola baixou de 45 para 30

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 6/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

* Indicador 2.2.6 Todos os trabalhadores presentes em campo e/ou na usina têm acesso a 

primeiros socorros e provisão para respostas de emergência

[Versão 5 - consulta]

* Indicador 2.1.7 Todos os trabalhadores têm acesso a primeiros socorros e 

fornecimento de resposta de emergência

Pontos-chave:

- Sem mudanças

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 7/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

* Indicador 2.1.8 Há fornecimento de acomodação adequada [NOVO INDICADOR] 

Pontos-chave:

- Aplica-se a todos os trabalhadores da indústria e agricultura incluídos na unidade de 

certificação (apenas para quem é fornecida habitação)

- Os requisitos mínimos de alojamento devem atender aos padrões regulatórios locais ou aos 

padrões estabelecidos no Guia, o que for mais rigoroso

Critério 2.1 - Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações no 

ambiente de trabalho [Indicador 8/8]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

Indicador 5.4.1 A saúde e a segurança ocupacionais são promovidos em toda a área de 

suprimento de cana [NOVO INDICADOR] 

Pontos-chave:

- Identificação de lacunas

- Promoção da conscientização

- Acompanhamento das melhorias

- Atendimento em escala progressiva

Critério 5.4 - Melhoria contínua do bem-estar do trabalhador

[Indicador 1/2]

* Indicador crítico



Indicadores de saúde e segurança do trabalho

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

Indicador 5.4.2 Acomodação segura para o trabalhador na área de suprimento de cana [NOVO 

INDICADOR] 

Pontos-chave:

- Identificação de lacunas

- Promoção da conscientização

- Acompanhamento das melhorias

- Atendimento em escala progressiva

Critério 5.4 - Melhoria contínua do bem-estar do trabalhador

[Indicador 2/2]

* Indicador crítico



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

-

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

11h

-

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_ioAhlAluQHKgmtPPrqI8Pg

