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Oportunidade de subsídio: Guia para candidatos 

Ação coletiva para fortalecer os direitos 
humanos e promover o trabalho decente no 

setor de cana de açúcar 
Resumo  
• Subsídios disponíveis

  
• Dois subsídios de até £150.000 cada 

• Período máximo do 
subsídio 

• 30 meses 

• Impacto esperado • Fortalecimento dos direitos humanos e do trabalho decente 
na moagem e cultivo da cana de açúcar por meio de ações 
que: 

o Eliminem e/ou solucionem a questão do trabalho 
infantil e trabalho forçado 

o Promovam avanços do empoderamento das 
mulheres, ou 

o Implementem medidas a respeito do salário digno.   

• Beneficiários alvo: • Trabalhadores e comunidades ligadas à cadeia de valor da 
cana de açúcar 

• Critérios de eligibilidade • O candidato principal deve ser um membro da Bonsucro  

• Projeto colaborativo envolvendo pelo menos três parceiros – 
um dos quais deverá ser um intermediário ou usuário final de 
produtos de cana de açúcar. 

• Contribuição com fundos de pelo menos 40% 

• Data final de fechamento 
para notas de conceito 

• 9 de setembro de 2022 

• Países prioritários para 
implementação do projeto 

• Américas: Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, Bolívia, 
Honduras, República Dominicana 
• África: África do Sul, Camarões, Eswatini, Ilhas Maurício, 
Quênia  
• Ásia-Pacífico: Índia, Tailândia, Paquistão 
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1. O Fundo de Impacto Bonsucro 
O Fundo de Impacto Bonsucro (BIF em inglês) foi lançado no início de 2022. Esse fundo de oferta de 
subsídios aproveita a receita obtida com a venda de Créditos Bonsucro por meio da Plataforma de 
Negociação de Créditos Bonsucro, para co-investir em projetos de impacto. Projetos de impacto são 
iniciativas que atuam como catalisadoras ou aceleradoras da produção sustentável de cana-de-açúcar, 
em linha com a estratégia Bonsucro 2021-26. Eles normalmente envolvem várias partes interessadas 
e parceiros da cadeia de fornecimento trabalhando em conjunto para abordar os desafios críticos 
enfrentados pelo setor de cana-de-açúcar e desenvolvendo soluções compartilhadas que podem ser 
replicadas por outros.  

O fundo funciona por meio da publicação de “Chamadas de Propostas” focadas em temas específicos 
e convida membros e parceiros a se candidatarem a concessões de subsídios através de um processo 
seletivo competitivo. Esses temas são ligados a áreas-chave do Plano Estratégico da Bonsucro e 
contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da Bonsucro. 

Esta chamada para propostas tem a finalidade de apoiar projetos com uma abordagem direcionada 
que envolva várias partes interessadas e enderece as questões de direitos humanos e trabalho 
decente em uma área ou mais de produção de cana de açúcar. 

2. Por que se concentrar em direitos humanos e trabalho 
decente? 

A cana de açúcar é cultivada em mais de 110 países ao redor do mundo e independentemente de 
onde é produzida, ela é considerada uma cultura de “alto impacto” – causando impactos ambientais 
e socioambientais positivos e negativos. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas ganham a vida 

https://bonsucro.com/bonsucro-strategic-plan-2021-2026/
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a partir do cultivo e processamento da cana de açúcar no mundo. Para alguns trabalhadores e 
produtores a produção da cana de açúcar representa um caminho de prosperidade – entretanto, esse 
não é o caso para muitos deles. Visto que globalmente a maior parte da cana de açúcar é cultivada em 
países que enfrentam desafios sociais e trabalhistas relevantes, questões ligadas à remuneração 
adequada, direitos básicos, igualdade de gênero e condições de trabalho estão presentes em muitas 
propriedades e usinas. 

O emprego de mão de obra temporária e de trabalhadores migrantes permite que práticas de 
recrutamento antiéticas sejam utilizadas sem restrição, podendo resultar em esquemas de servidão e 
tráfico de pessoas. O Ministério do Trabalho1 americano, por exemplo, identificou a cana de açúcar 
como uma commodity associada ao trabalho forçado na Bolívia, Brasil, República Dominicana, 
Myanmar e Paquistão. O trabalho infantil também representa um problema em alguns países, pois de 
acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), quase um quarto dos migrantes que 
trabalham na colheita da cana de açúcar na Bolívia são crianças com menos de 14 anos de idade2. 

No que tange à remuneração, em muitos países os trabalhadores temporários são compensados por 
serviços realizados, isto é, por tonelada de cana cortada. A baixa remuneração paga pelos serviços 
estimula jornadas excessivamente longas de trabalho, sem intervalos, prejudicando a saúde física dos 
trabalhadores. No geral, os salários praticados no setor tendem a ser baixos e insuficientes para 
garantir um padrão de vida digno. Um estudo que avaliou os salários de oito países produtores de 
cana de açúcar indicou que o Peru é o único país no qual os trabalhadores recebem um salário digno3. 

Há várias formas de discriminação de gênero no setor de cana de açúcar. A indústria é dominada por 
homens e as mulheres trabalhadoras normalmente atuam em funções específicas, com baixa 
remuneração, enfrentando viés de gênero. Pesquisas já demonstraram que o setor sofre com uma 
lacuna significativa na remuneração baseada em gênero, em que condições igualitárias de trabalho 
são negadas às mulheres trabalhadoras ou elas têm de trabalhar em ambientes não seguros. Na Índia, 
por exemplo, mulheres que trabalham por jornada diária nas propriedades de Utter Pradesh ganham 
metade do pagamento oferecido aos homens pelo mesmo serviço executado4, e no caso da África do 
Sul, demonstrou-se o desequilíbrio de gênero na indústria de cana de açúcar em termos de 

desenvolvimento de habilidades, contratação e treinamento5. A violência baseada em gênero 
também é um problema no setor, sendo que relatos de assédio sexual por parte de intermediários 
contratantes e pedidos de favores sexuais em troca oportunidade de emprego ou trabalho reduzido 
foram denunciados no Malawi e na Guatemala6.  

 
1 US Department of Labor, 2021.  https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-
print?items_per_page=10&combine=sugar 
2 International Labour Organisation, 2017. Child labour in the primary production of sugarcane / International 
Labour Office, Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS) - Geneva: ILO.  
3 CNV Internationaal and the Platform Living Wage Financials, 2021. Position Paper and Roadmap: A living 
wage throughout the cane sugar supply chain. The Netherlands: CNV Internationaal. 
4 Oxfam India, 2018. The Human Cost of Sugar. A farm-to-mill assessment of sugar supply chain in Uttar 
Pradesh. Oxfam India Discussion Paper. 
5 Nemarumane, T.M.; Mbohwa, C. 2015. Social life cycle assessment in the South African sugar industry: Issues 
and views. In Social Life Cycle Assessment;  Singapore:Springer 
6 International Labour Organisation, 2017. Child labour in the primary production of sugarcane. 
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Em geral, a natureza do trabalho fisicamente extenuante da produção da cana de açúcar representa 
um risco para os trabalhadores do setor. Exposição prolongada a altas temperaturas, pesticidas e 
fumaça proveniente de queimadas nos canaviais torna os trabalhadores susceptíveis à insolação e 
desidratação, bem como a lesões ocupacionais e doenças renais crônicas. Esses desafios na área de 
saúde ficam ainda mais exacerbados em vista do acesso inadequado à assistência médica, que 
também é característico da indústria.  

3. Que tipo de projeto de direitos humanos e trabalho 
decente o Fundo de Impacto Bonsucro visa apoiar? 

 

Ainda que a certificação possa contribuir positivamente para o avanço dos direitos humanos no setor 
de cana de açúcar, ela não irá propiciar as mudanças sistêmicas que são necessárias, visto que essas 
mudanças exigem ações coletivas e o engajamento de várias partes interessadas que compartilhem o 
interesse de encontrar soluções duradouras para esses problemas complexos. Esta chamada para 
propostas tem o objetivo de atrair iniciativas com uma abordagem direcionada e colaborativa para 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e trabalho digno no cultivo e moagem da cana de açúcar. 
Projetos com propostas de prevenção e resolução do trabalho infantil ou trabalho forçado, ou 
promoção da igualdade de gênero ou avanços com relação a salários dignos são fortemente 
estimulados a se candidatar. 

Duas concessões de subsídio de até £150.000 cada estão disponíveis para os membros da Bonsucro e 
seus parceiros de projeto. 

Os projetos precisam ter uma abordagem sistêmica que esteja vinculada à causa raiz do problema: 
As causas raiz de questões como trabalho infantil ou discriminação de gênero são incrivelmente 
complexas e, em geral, acredita-se que esses problemas não possam ser eliminados por meio de uma 
abordagem setorial de alcance restrito ou através de intervenções de projetos limitados. Os projetos 
apresentados devem refletir esse insight e qualquer intervenção proposta deve fazer parte de uma 
estratégia de longo prazo coerente que possa lidar com os elementos desencadeadores subjacentes 
do abuso de direitos humanos. Por exemplo, um projeto que busca contribuir para o progresso na 
direção de salários dignos, com base no cálculo dos salários de referência de trabalhadores do setor 
canavieiro, representa um bom primeiro passo. Entretanto, essa iniciativa não será efetiva a longo 
prazo se ignorar questões como liberdade de associação, salário mínimo legal, status de trabalhadores 
informais, lacuna da remuneração com base no gênero e número excessivo de horas de trabalho.  

Os projetos precisam ser colaborativos e envolver atores locais: Todos os projetos propostos 
precisam envolver ao menos três organizações – o candidato principal (um membro da Bonsucro) e 
dois cocandidatos (esses podem ou não ser membros). Além disso, um dos parceiros do projeto deve 
ser um intermediário ou usuário final dos produtos de cana de açúcar. Acredita-se que a aprovação e 
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o apoio de parceiros comerciais e fabricantes de alimentos e bebidas seja crítico para o sucesso de 
intervenções que visam promover o trabalho decente7.  

De mesma forma, todos os projetos devem envolver partes interessadas locais, especialmente as 
agências governamentais e ONGs locais. Um projeto cuja meta é detectar a incidência de trabalho 
infantil não será exitoso sem uma entidade de monitoração da comunidade ou uma estratégia de 
reparação que tenha o suporte de autoridades locais. As partes interessadas da comunidade não 
precisam ser parceiros formais do projeto, porém devem estar envolvidas nas suas atividades. 

Um aspecto adicional da colaboração é verificar até que ponto o projeto complementa iniciativas 
existentes e o aprendizado, experiência e ferramentas de outros atores. Os projetos devem 
demonstrar claramente que seus esforços não replicam ou duplicam outros trabalhos, mas que 
agregam às ações existentes.    

Os projetos precisam incluir um elemento agregador que inspire e promova ações coletivas: Todos 
os projetos propostos devem incluir um elemento agregador. Esse componente do projeto deve unir 
as partes interessadas locais e/ou internacionais para estimular o diálogo franco e aberto a respeito 
de questões ligadas ao trabalho decente e para inspirar e coordenar ações coletivas.  A criação de um 
grupo de trabalho com múltiplas partes interessadas ou a organização de uma série de workshops ou 
grupos de discussão virtuais são exemplos de atividades que podem ser realizadas como parte desse 
esforço agregador.  

Os projetos devem ser implementados em um dos países prioritários da Bonsucro: Embora a 
Bonsucro seja uma organização global, possuímos equipes regionais sediadas em alguns países. Em 
vez de pulverizar os projetos de impacto em todos os locais, essa chamada para propostas busca 
apoiar a implementação de projetos onde a maior parte das atividades será realizada, concentrando-
se nos seguintes países: 

Américas 
Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, Bolívia, Honduras, República Dominicana 

África África do Sul , Camarões, Eswatini, Ilhas Maurício, Quênia 

Ásia-
Pacífico 

Índia, Tailândia, Paquistão 

Os projetos precisam ser capazes de medir/demonstrar seu impacto: Medir o impacto de um projeto 
é difícil – especialmente se o projeto inclui um elemento agregador de defesa do setor. Entretanto, 
todos os projetos subsidiados pelo fundo têm de ter um componente de Monitoração, Avaliação e 
Aprendizagem (MEL) inserido em seu design, que deve estar vinculado aos Indicadores Globais da 
Bonsucro. Se necessário, a Bonsucro irá fornecer suporte técnico às organizações de produtores e 

 
7 International Labour Organisation (ILO), 2019. ILO Decent Work Interventions in Global Supply Chains: A 
synthesis review on lessons learned – what works and why, 2010-2019. Geneva:ILO. 
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ONGs para auxiliar no desenvolvimento do sistema MEL. Em linhas gerais, os parceiros dos projetos 
devem estar comprometidos em medir seus resultados e compartilhar seus aprendizados. 

Os projetos precisam ser cofinanciados: Todos os candidatos também devem oferecer alguma 
parcela de cosubsídio para apoiar a implementação do projeto. Para o edital sobre trabalho decente, 
isso deve ser um mínimo de 40% do orçamento total do projeto. Esse valor seria um mínimo de £ 
100.000, se o recurso total de £150.000 estiver sendo pleiteado, com orçamento total do projeto de 
£ 250.000. Este cofinanciamento pode vir de diferentes fontes, incluindo contribuições em espécie 
(por exemplo, tempo da equipe) ou recursos financeiros fornecidos por outros parceiros. 

4. Como se candidatar?  
Candidatar-se para receber subsídios financeiros pode ser um processo demorado, especialmente se 
você ainda estiver finalizando sua ideia de projeto e confirmando os parceiros envolvidos, as 
atividades e o orçamento. Para facilitar a apresentação de projetos de impacto dos membros, 
seguimos um processo de inscrição em duas etapas.   

 
A primeira etapa envolve a preparação de uma breve nota conceitual descrevendo sua ideia de 
projeto. Essas notas conceituais são avaliadas pelo Comitê de Seleção de Projetos (PSC), e as ideias de 
projetos mais promissoras são convidadas a prosseguir para a segunda etapa – apresentação de uma 
proposta completa. As etapas envolvidas em nosso projeto de concessão de subsídio estão exibidas 
no gráfico abaixo.  
  

Notas Conceituais do Projeto  
  
O modelo de nota conceitual do projeto (disponível aqui) solicita que os candidatos descrevam a 
necessidade do projeto, seu impacto previsto, as atividades planejadas, bem como quem estará 
envolvido na implementação. O modelo de Nota Conceitual pode ser preenchido em inglês, espanhol 
ou português e deve ser enviado para fund@bonsucro.com antes da data de encerramento – 9 de 
septmebre de 2022.   

https://bonsucro.com/wp-content/uploads/PORTUGUESE-final-Concept-note-template.docx
mailto:fund@bonsucro.com
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Se você está pensando em enviar uma nota conceitual, informe-nos o mais rápido possível enviando 
um e-mail para fund@bonsucro.com. A equipe da Bonsucro pode ajudar verificando conceitos e 
conectar você a parceiros em potencial. Também poderemos enviar-lhe informações adicionais sobre 
os nossos procedimentos de contratação e partilhar a nossa lista de Perguntas Frequentes.  

Todas as notas de conceito que recebemos são avaliadas pelo Comitê de Seleção de Projetos (PSC)8 
do fundo e os projetos com ideias mais promissoras são convidados a enviar a proposta completa. Os 
critérios utilizados pelo PSC para avaliação das notas de conceito incluem: 

Relevância do projeto planejado: O problema específico de pequenos produtores que o candidato 
está propondo resolver é relevante para o setor e para a região onde o projeto será implementado 
em particular?  

 
Relevância da abordagem: O conceito do projeto e a organização de parcerias são sólidos e 
inovadores? E a metodologia de implementação proposta é confiável?  
Escala do impacto: Se o projeto for bem-sucedido, em que grau o conceito é replicável e escalonável?   
 
Propostas de Projeto Completo  
 
O modelo de Proposta de Projeto Completo (disponível aqui) se baseia na nota conceitual que você 
enviou, porém requer informações mais detalhadas. Além disso, os candidatos precisam fornecer 
informações sobre como abordarão o monitoramento e a avaliação. Se necessário, a Bonsucro pode 
oferecer algum suporte técnico para o desenvolvimento dessas etapas, mas o atendimento é por 
ordem de solicitação e fica limitado a organizações de produtores e ONGs.  Ao convidarmos um 
candidato a fornecer uma proposta completa, também informaremos sobre quaisquer preocupações 
ou problemas específicos que o PSC levantou quando revisou a nota conceitual. O modelo de Proposta 
de Projeto Completo está disponível apenas em inglês e somente materiais em inglês serão aceitos (a 
menos que discutido e acordado de outra forma com a Bonsucro).  

 
O PSC avalia essas propostas completas analisando vários critérios e, em seguida, faz uma 
recomendação ao Conselho da Bonsucro sobre quais projetos devem receber o subsídio. Os critérios 
que o PSC usa para avaliar as propostas envolvendo o tema de pequenos produtores incluem:  

 
Relevância do projeto e sua abordagem: O problema específico de pequenos produtores que o 
candidato está propondo resolver é relevante para o setor e para a região onde o projeto será 
implementado em particular? O projeto está bem formulado e a metodologia proposta demonstra 
credibilidade?  

 
Replicabilidade e escalabilidade: Qual é a o grau de replicabilidade e escala de impacto esperados 
do projeto caso seja bem-sucedido - o projeto pode ser facilmente replicado por outros no setor e 
em outras áreas?  

 
 

8 Esse PSC é um organismo independente que consiste em três representantes do Conselho de Membros da 
Bonsucro, dois membros da equipe da Bonsucro e um especialista independente nomeado pelo Conselho 
Consultivo da Bonsucro 

mailto:fund@bonsucro.com
https://bonsucro.com/wp-content/uploads/Bonsucro-Impact-Fund-TOR-PSC-v1-March22.pdf
https://bonsucro.com/wp-content/uploads/Full-proposal-template.pdf
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Engajamento do beneficiário : Os beneficiários previstos no projeto foram engajados e expressaram 
o compromisso de participar do projeto?  

 
Inovação: A abordagem de projeto proposta vai além das operações tradicionais e demonstra 
potencial de inovação?  

 
Sustentabilidade: Qual o nível de sustentabilidade dos resultados do projeto e existe um plano claro 
para o que acontecerá quando as atividades do projeto terminarem?  

5. Quais são as etapas envolvidas na contratação?  
 
Finalização da proposta e orçamento  
Assim que uma decisão inicial for tomada para conceder um subsídio para um projeto específico, 
podemos pedir ao candidato que ajuste sua proposta e orçamento como um todo, com base no 
feedback do PSC ou do Conselho. Essa proposta e orçamento finais que foram negociados serão 
usados como parte do Contrato de Concessão de Subsídio.  

 
Due Diligence  
Antes de assinar um Contrato de Concessão de Subsídio, os principais candidatos terão de preencher 
o questionário de sindicância (due diligence) da Bonsucro e enviar a documentação de apoio 
relevante. Esse questionário verifica se o candidato que receberá nosso subsídio financeiro possui 
sistemas financeiros e administrativos sólidos e se estão alinhados com os requisitos recentes de 
reporte da Bonsucro, com base no Código de Conduta. Um exemplo desse questionário de due 
diligence pode ser encontrado aqui.  
 

Assinatura do Contrato de Subsídio 

Se você está considerando candidatar-se para receber o subsídio, vale a pena observar que o nosso 
Contrato de Subsídio possui duas cláusulas que são especialmente importantes. A primeira está 
relacionada aos Usos Proibidos do subsídio e estipula que os fundos somente podem ser usados para 
o projeto de acordo com o orçamento aprovado e, dentre outros usos proibidos, que os fundos não 
podem ser usados para cobrir despesas que ocorreram antes da data de início e após a data de 
encerramento do projeto, conforme especificado no Contrato. A segunda cláusula importante 
endereça os Direitos de Propriedade Intelectual (PI), estipulando que a PI será de propriedade 
conjunta da Bonsucro e do beneficiário do subsídio. Ao enviar sua proposta completa, informe-nos se 
prevê que quaisquer dessas cláusulas serão problemáticas para sua organização e justifique sua 
opinião. 

Elaboração de um Acordo de Parceria  
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Um Contrato de Parceria válido deve estar em vigor entre todos os parceiros do projeto no prazo de 
um mês após a assinatura do nosso Contrato de Concessão de Subsídio. A preparação desses acordos 
pode ser um desafio e, assim que informarmos que um subsídio lhe foi concedido, forneceremos um 
modelo de Acordo de Parceria e uma lista de verificação para ajudar nesse processo.   

 
Conduta do beneficiário  
 
Espera-se que os beneficiários de nossas concessões sigam os termos e o espírito do nosso contrato 
de concessão de subsídio. Eles devem sempre respeitar os direitos humanos básicos de acordo com o 
Código de Conduta Bonsucro e cumprir as leis trabalhistas dos países onde as atividades do projeto 
estão sendo realizadas. Eles também devem realizar a sindicância (due diligence) junto a todos os 
subcontratados para garantir que eles também atendam a esses padrões mínimos.  

 
Requisitos de relatórios  
Os beneficiários do subsídio devem enviar apenas um relatório narrativo e financeiro ao final de seu 
projeto.  No entanto, agendaremos reuniões de verificações nas principais etapas do projeto para 
saber como a implementação está indo e se podemos oferecer suporte.   

 
Pagamentos do subsídio 
  
Um primeiro pagamento de 50% do valor do subsídio é feito mediante a assinatura do Contrato de 
Concessão de Subsídio. O saldo do valor do subsídio – os 50% restantes – são pagos após a submissão 
e aceitação do relatório de conclusão do projeto e do relatório financeiro.   

 
Comunicação e visibilidade 
  
Para aumentar a visibilidade da Bonsucro e facilitar a captação de recursos para o Fundo de Impacto 
Bonsucro, os beneficiários precisam reconhecer nosso apoio adicionando o logotipo da Bonsucro em 
todas as publicações, relatórios, banners, materiais de imprensa e outros produtos desenvolvidos pelo 
projeto. Após assinar o Contrato de Concessão de Subsídio com a Bonsucro, você receberá orientações 
detalhadas sobre onde e como usar nosso logotipo para reconhecer nosso apoio.  

https://bonsucro.com/code-of-conduct/
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Modificações de projeto  
  
Sabemos que no mundo real os projetos nem sempre seguem perfeitamente o que foi planejado. 
Reconhecemos esse fato e temos procedimentos para gerenciar esse processo.  

 
Solicitações de alterações de orçamento: Pequenas transferências (menos de 10% ou de £ 1,000 por 
linha orçamentária – o que for maior) entre linhas do orçamento aprovadas não precisam da nossa 
aprovação. No entanto, se você deseja transferir mais de 10% entre as linhas orçamentárias, 
precisamos aprovar essa alteração e emitir uma alteração de concessão antes que a alteração ocorra.   

 
Solicitações de prorrogação de tempo do projeto: Se você precisar estender o período de sua 
concessão (o valor da concessão não pode ser aumentado, mas extensões sem custo são permitidas 
se razoavelmente justificadas), informe-nos compartilhando uma breve descrição do motivo pelo qual 
você precisa da extensão e por qual período de tempo ela será necessária.  Você deve nos informar a 
respeito dessa questão pelo menos três meses antes do término da sua concessão.  
 

 

 

 

 


