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INTRO
Em 15 de junho de 2020, publicamos
nosso Sistema de Gestão de Denúncias e Reclamações
no site da Bonsucro.
Este sistema oferece aos usuários opções para
expressar suas preocupações ou apresentar uma
reclamação sobre:
• Membros Bonsucro
• Auditores Bonsucro / organismos de certificação
• Bonsucro
O Mecanismo de Denúncia da Bonsucro foi lançado
ao mesmo tempo, como uma dessas opções.
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Informações básicas

O que é um Mecanismo de Denúncia?
Um mecanismo de denúncia é:
• um processo de denúncia
• que pode ser usado por indivíduos, trabalhadores, comunidades e / ou organizações
da sociedade civil
• que estão sendo afetados negativamente por determinadas atividades e operações
comerciais.
• Pode ser formal, legal ou não legal (ou judicial / não judicial)
• É também chamado de mecanismo de "reclamações", "reparação" ou "prestação de
contas".
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Por que desenvolvemos
um Mecanismo de Denúncia da Bonsucro?
Nossa missão na Bonsucro é garantir que a produção responsável de cana-de-açúcar
crie valor duradouro para as pessoas, comunidades, negócios, economias e
ecossistemas em todas as origens de cultivo de cana. A estratégia da Bonsucro
constrói uma plataforma para acelerar as mudanças na maior commodity agrícola do
mundo - a cana-de-açúcar.
Por que é importante ter um Mecanismo de Denúncia eficaz?
• Incentivar a conformidade proativa, o gerenciamento e a mitigação de riscos.
• Demonstrar a credibilidade do esquema Bonsucro para todas as partes.
interessadas, incluindo membros, compradores, ISEAL, OCDE e Comissão Europeia
(acreditação EU RED).
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Como desenvolvemos
o Mecanismo de Denúncia da Bonsucro?
• Desenvolvimento apoiado pelo DLA Piper (escritório de
advocacia independente).
• Informações do CEDR (Centro de Resolução Efetiva de Disputas),
que também foi contratado pela Bonsucro para gerenciar a
implementação do Mecanismo de Denúncia.
• Consulta pública entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
• Princípios Orientadores das Nações Unidas para desenvolver o Mecanismo de
Denúncia (UNGP)
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UNGP?
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
31 princípios definidos para orientar a implementação do conceito das Nações
Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”.
Visa aprimorar os padrões e as práticas relacionadas a negócios e direitos humanos.
Os 3 pilares da abordagem são:
• O dever do Estado de proteger os direitos humanos
• A responsabilidade corporativa de respeitar os direitos
humanos
• Acesso a soluções para vítimas de abusos relacionados
a negócios
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Critérios de efetividade
do Mecanismo de Denúncia
O princípio orientador da ONU número 31 indica que, para que um mecanismo de
denúncia seja eficaz, ele deve ser:
• Legítimo,
• Acessível,
• Previsível,
• Equitativo,
• Transparente,
• Compatível com direitos,
• Uma fonte de aprendizado contínuo,
• Baseado em engajamento e diálogo.
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Sistema de Gestão de
Denúncias e Reclamações da
Bonsucro

Sistema de Gestão de Denúncias e Reclamações da
Bonsucro – POR QUÊ?
Por que mapeamos outras opções?
O Mecanismo de Denúncia da Bonsucro é a nossa ferramenta de "estado da arte", mas:
• Inclui algum nível de complexidade - outras opções podem ser mais adequadas às
expectativas do reclamante.
• É caro: a Bonsucro alocou um orçamento específico para financiar casos que estão
passando pelo Mecanismo de Denúncia este ano e está buscando financiamento
adicional.
• É aplicável apenas a queixas contra membros da Bonsucro - mas e as queixas sobre
outros atores do sistema Bonsucro?
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Sistema de Gestão de Denúncias e Reclamações da
Bonsucro – PROJETO
Começa pelo que o reclamante geralmente sabe:
• Quem ele é
• Sobre quais ações ele deseja reclamar
• Que resultado ele espera
O Sistema de Gestão foi desenvolvido no site para ajudar a navegar pelas opções com
base nessas informações, sem influenciar a sua escolha.
Começa com 3 "caminhos" para reclamar / relatar as ações de:
• Membros Bonsucro
• Auditores Bonsucro / Organismos de Certificação
• Bonsucro
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Reclamar ou relatar sobre as ações
de um membro da Bonsucro ou candidato
As opções disponíveis dependem do status da organização sobre a qual você deseja reclamar:
Ela está se
filiando?

Ela já é
membro?

Ela está
solicitando
certificação?

Ela já é
certificada?

• Processo de consulta pública e due diligence da candidatura à Bonsucro
• Mecanismo de denúncia do próprio membro
• Processos de alegações e reclamações sobre organismo de certificação
• Mecanismo de Denúncia da Bonsucro
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Reclamar ou relatar sobre as ações
de um auditor ou organismo de certificação
As opções disponíveis variam dependendo se você é ou não cliente do Organismo de
Certificação:
• Pesquisa pós-auditoria da Bonsucro
• Processo de reclamações do Organismo de Certificação
• Processo de apelação do Organismo de Certificação
• Encaminhar o assunto para a Bonsucro
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Reclamar ou relatar sobre as ações
da Bonsucro como organização
As opções disponíveis variam dependendo de quem você é:
• Um membro candidato à Bonsucro
• Um membro Bonsucro
• Um organismo de certificação licenciado Bonsucro (ou candidato)
• Um provedor de treinamento licenciado da Bonsucro
• Uma organização de terceiros ou indivíduo

Possibilidade de relatar
suas preocupações a
organizações terceiras:
ISEAL ou Comissão da UE
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Projeto Vozes dos
Trabalhadores e da
Comunidade

Projeto Vozes dos Trabalhadores e da Comunidade
Este projeto visa:
• Melhorar a acessibilidade ao Mecanismo de Denúncia da Bonsucro e outras opções
• Aproveitar os aprendizados para desenvolver ainda mais o ecossistema
Como?
Incentivamos ativamente as organizações que prestam serviços que necessitamos a
entrar em contato e explorar opções para unir forças.
Contato principal
Christele Delbe - Gerente de Parcerias e Inovação
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Projeto Vozes dos Trabalhadores e da Comunidade
Procuramos organizações parceiras que ofereçam os seguintes serviços:
1. Financiamento de casos para passar pelo Mecanismo de Denúncia da Bonsucro;
2. Serviços de tradução para reclamantes;
3. Aconselhamento e apoio aos reclamantes (que opções escolher, como se preparar,
aconselhamento jurídico, etc);
4. Soluções tecnológicas;
5. Alternativas de mediação;
6. Aumentar a conscientização por meio de treinamento.

A. um programa de capacitação para engajar
trabalhadores e comunidades a manifestar suas
preocupações e buscar soluções.
B. ou o desenvolvimento de estudos de caso
com ações corretivas bem-sucedidas para
impactos ambientais e sociais e orientação de
melhores práticas para os membros da
Bonsucro.
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PERGUNTAS

Mecanismo de Denúncia da
Bonsucro

Mecanismo de Denúncia da Bonsucro
O objetivo é
criar um processo aprimorado e mais eficaz:
• para os membros da Bonsucro
e
• para qualquer pessoa/organização que considere que um membro da Bonsucro
não cumpriu os requisitos estabelecidos nos padrões e processos de
certificação Bonsucro.
Inovação:
O mecanismo de denúncia usa diretamente uma organização independente para
supervisionar o gerenciamento das reclamações.
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Processo do Mecanismo de Denúncia da Bonsucro
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Apresentação (envio) e Escopo da Denúncia
O CEDR é solicitado a garantir que um caso
apresentado seja elegível e apropriado para ser
tratado através do Mecanismo de Denúncias.
A reclamação deve ser:
• sobre um Membro Bonsucro
• por violação do Código de Conduta Bonsucro ou
dos Padrões Bonsucro
• adequadamente definida em um formulário de
inscrição com uma declaração da Reclamação
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A Resposta
Quando o CEDR estiver convencido de que uma
Reclamação é elegível e dentro do escopo, a próxima
etapa é buscar uma Resposta à Reclamação pelo
Membro. Sua resposta deve ser dada em um período de
tempo determinado e lidar com as questões levantadas.
Existe uma especificação no procedimento para verificar
se a violação alegada na reclamação já foi identificada
pelo processo de certificação, quando aplicável.
O Reclamante pode considerar se as conclusões e / ou
plano de ação corretivo identificado como parte do
processo de certificação do Membro são adequados para
lidar com a Reclamação.
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Resolução Direta

Está aberto às partes, nesta fase inicial, optar por resolver
a Reclamação diretamente e sem a necessidade de
intervenção adicional.
Se ainda houver um desacordo, passamos para o próximo
estágio formal e a introdução de um mediador para tentar
ajudar as partes ativamente a alcançar um acordo.
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Mediação

O Mediador trabalhará com cada uma das partes dentro de
1 mês, para verificar se elas podem encontrar um
acordo amigável, sem que seja necessário fazer um
julgamento formal sobre a reclamação.
Qualquer uma das partes é livre para rejeitar o estágio de
mediação, mas essa rejeição de uma tentativa razoável de
resolução negociada será levada em consideração no
estágio final.
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Mediação

Haverá um período definido de cerca de 30 dias para
que a mediação seja bem-sucedida, mas as partes
também terão a opção, neste momento, de estender as
negociações, ou buscar recomendações de solução do
Mediador, ou mesmo solicitar que o Mediador julgue entre
elas.
O Procedimento foi projetado para oferecer boa
flexibilidade para atender a várias circunstâncias e
necessidades das partes.
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Adjudicação

O Mecanismo garante o fechamento de uma
Reclamação, mesmo que as partes não tenham
concordado diretamente e nem com a assistência de um
Mediador.
O CEDR nomeará um Adjudicador independente, cuja
função é analisar toda a documentação produzida sobre a
Reclamação e tomar uma decisão final sobre se houve
ou não violação do Código de Conduta ou Padrões da
Bonsucro.
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Adjudicação
Também estará aberto ao Adjudicador ir além e fazer
recomendações neste momento ao Conselho da Bonsucro,
quanto a sanções contra um Membro ou ações corretivas
que devem ser realizadas pelo Membro.
Pode ser necessário que a Bonsucro monitore a conformidade
do Membro com as ações por um período de tempo.
A Bonsucro publicará em seu site algumas informações gerais
sobre os casos que estão passando pelo processo e os tipos de
resoluções e recomendações decorrentes do processo do
Mecanismo de Denúncias.
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PERGUNTAS

Obrigada por participar!
Contatos:
Mecanismo de Denúncia da Bonsucro: CEDR adr@cedr.com
Informação: celine@bonsucro.com
Projeto Vozes dos Trabalhadores e da Comunidade: christele@bonsucro.com

