
PADRÃO DE PRODUÇÃO  

BONSUCRO

Módulo 1: Introdução geral ao 

Padrão de Produção Bonsucro



Introdução

• Revisão do Padrão de Produção Bonsucro

• Destaques do Protocolo de Certificação Bonsucro V6

• Destaques do Padrão de Produção Bonsucro V5.1

• Calculadora Bonsucro

• Estrutura de treinamento do Padrão de Produção Bonsucro



REVISÃO DO 

PADRÃO DE 

PRODUÇÃO 

BONSUCRO



Razões para a revisão

Basear-se nas conquistas

anteriores

Melhorar continuamente e 

manter a conformidade com o 

ISEAL

Responder aos desafios 

presentes e futuros



Governança da revisão do Padrão

Termos de referência 
definidos pelo 

Conselho Técnico 
Consultivo (TAB)

Envolvimento do 
Conselho de 

Membros

Aprovado pelo 
Conselho de 

Administração



Grupo de Trabalho de revisão do Padrão



Pré-consulta / 
Definição do 
escopo + 
formulário GT

Publicação do 
2º rascunho + 
orientação & 
calculadora

Publicação 
final + 
Aprovação da 
Governança

Abr - Maio 2019

Jul 2019 - Abr
2020

Publicação do 
1º Rascunho

Maio – Jul 2020

1ª Consulta 
Pública

Sept 2020 – Jun 
2021

2ª Consulta 
Pública + 
auditorias 
piloto (Brasil e 
Índia)

Jun- Jul 2021

Ago 2021 - Jan 2022

Jan – Setembro de 
2022

Período de 
Transição

1ª reunião do GT

Cronograma do processo de revisão do Padrão



Transição de 2022

Auditorias no novo Protocolo de Certificação 
V6 obrigatórias a partir de julho de 2022

Auditorias no novo Padrão de Produção V5.1 
obrigatórias a partir de setembro de 2022 

Membros devem entrar em contato com 
seu Organismo de Certificação para 
discutir o plano de transição 



Objetivos da revisão do Padrão

Promover a resiliência às mudanças climáticas 

Melhorar as condições de trabalho e o bem-estar

Expandir a devida diligência (due diligence)

Desenvolver sistemas de gestão

Agilizar o processo de auditoria



PROMOVER A RESILIÊNCIA ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

• Continuar rastreando as emissões de GEE 
por meio de uma metodologia aprimorada

• Capturar o impacto ambiental com 
mais precisão

• Prevenir o desmatamento

• Proteger a biodiversidade

• Melhorar a eficiência da água



MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E O BEM-ESTAR

• Proteger os trabalhadores de condições climáticas 
adversas

• Abordar o desequilíbrio de gênero

• Proteger contra abusos

• Criar condições de vida e trabalho mais seguras

• Considerar a saúde mental

• Acompanhar os salários existentes em relação a 
uma matriz de salário mínimo



EXPANDIR A DEVIDA DILIGÊNCIA
(DUE DILIGENCE)

• Mapear riscos e oportunidades de melhoria –
inclusive além da unidade de certificação

• Criar planos de melhoria contínua

• Promover a colaboração e a comunicação 
entre empregadores e empregados

• Criar oportunidade para levantar queixas

• Demonstrar conformidade legal



DESENVOLVER SISTEMAS DE GESTÃO

• Promover a liderança

• Definir políticas de sustentabilidade

• Implementar a gestão de documentos

• Realizar monitoramento e avaliação



Relação entre Plano Estratégico e Padrão:
"Melhorar o impacto ambiental da cana-de-açúcar"



Relação entre Plano Estratégico e Padrão:
"Fortalecer os direitos humanos & trabalho digno no cultivo
& processamento da cana-de-açúcar"



Relação entre Plano Estratégico e Padrão:
"Criar valor em toda a cadeia de suprimentos"



DESTAQUES DO 

PROTOCOLO DE 

CERTIFICAÇÃO 

BONSUCRO V6 



O Protocolo de Certificação Bonsucro é aplicável a:

FAZENDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR - pequenos produtores, fazendas
individuais ou grupos de fazendas.

USINAS DE CANA-DE-AÇÚCAR independentes ou com
fazendas.

OPERADORES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: um único local ou
grupo com vários locais



Protocolo de Certificação e Padrão de Produção de 
Bonsucro

Fechando com um 
cliente

Agendando a auditoria Antes da auditoria Durante a auditoria Após a auditoria Outros 

1. Definir o escopo de 
certificação do cliente

4. Planejar auditoria de 
acordo com o ciclo

6. Considerar a possibilidade 
de realizar auditorias 
combinadas

13. Realizar a reunião 
de abertura

19. Acompanhar os 
planos de ação corretiva

23. Suspender ou 
cancelar um certificado

2. Revisar a solicitação 
do cliente

5. Criar uma equipe de 
auditoria

7. Solicitar  que o cliente se 
prepare para a auditoria

14/15. Realizar 
verificações durante a 
auditoria

20. Tomar a decisão de 
certificação

24. Transferir um 
certificado

3. Assinar o contrato 8. Realizar uma consulta às 
partes interessadas

16. Avaliar grupos 21. Compilar documentos 
de auditoria 

9. Determinar o tamanho da 
amostra de fazendas/locais 
(sites)

18. Emitir não 
conformidades

22. Emitir um certificado

10. Determinar o tamanho 
da amostra  para entrevistas

17. Realizar a reunião 
de encerramento

11. Definir a duração da 
auditoria

12. Emitir um plano de 
auditoria



Duração da auditoria (dias mínimos de auditor):

Tipo 
Mínimo Auditor-

Dias 
Auditor-Dias 

Recomendados 

Apenas fazendas ou apenas usinas 

Auditoria inicial de certificação  4 5 – 6  

Auditoria de  manutenção 2 3 – 4  

Auditoria de recertificação 4 5 – 6  

Fazendas e usinas 

Auditoria inicial de certificação  10 10 – 12  

Auditoria de  manutenção 4 6 – 8  

Auditoria de recertificação 8 9 – 10  

Apenas ChoC 

Auditoria de certificação inicial 1 1 – 3 

Auditoria de manutenção 1 1 

Auditoria de recertificação 1 1 – 3  

 



Decisão de certificação (Pontuação para aprovação)

80% de 
todos os

indicadores

Grupo de indicadores do 
Padrão

Pontuação para aprovação em 
auditoria inicial

Pontuação para aprovação 
em auditoria de 

recertificação

Pontuação para aprovação em 
auditoria de manutenção

Indicadores essenciais do 
Padrão de Produção

Conformidade com 100% dos indicadores  aplicáveis deve ser atingida.

Indicadores não essenciais 
do Padrão de Produção

Conformidade com um mínimo de 60% dos indicadores aplicáveis deve ser atingida.

Indicadores do Padrão 
ChoC

Conformidade com 100% dos indicadores aplicáveis deve ser atingida.

Decisão de certificação

Se as 3 pontuações para aprovação 
mencionadas acima forem 

atingidas, a certificação é concedida 
e um certificado é emitido.

Se as 3 pontuações para 
aprovação mencionas acima 

forem atingidas, a certificação 
será renovada e um certificado 

atualizado será emitido.

Se as 3 pontuações para aprovação 
mencionadas acima forem atingidas, a 
certificação será mantida e a decisão 
será comunicada no relatório final de 

auditoria.

Se não forem atingidas as 3 
pontuações para aprovação 

mencionadas acima dentro de 12 
meses após a reunião de 

encerramento da auditoria inicial, o 
cliente deverá passar por outra 

auditoria inicial.

Se não forem atingidas as 3 
pontuações para aprovação 

mencionadas acima até o 
momento em que o certificado 
expirar, o certificado do cliente 

será cancelado.

Se não forem atingidas as 3 pontuações 
para aprovação mencionadas acima 
dentro dos prazos acordados (ver Tabela 
9), o certificado do cliente será suspenso 
por 3 meses. Se a causa da suspensão 
não for resolvida, o certificado do cliente 
será cancelado.



Classificação do nível de conformidade

• O OC avaliará o nível de conformidade do cliente em relação a cada indicador 
aplicável do Padrão. Se um indicador não for aplicável, o auditor deve 
documentá-lo como tal no relatório de auditoria. 

• A classificação do nível de conformidade deve ser: 
• Conformidade 

• Observação 

• Não conformidade 

• Não conformidade incidental 

• Não conformidade sistêmica 



Grupo de indicadores do 
Padrão

Classificação do nível de conformidade 
aplicável 

Padrão de Produção
Indicadores essenciais

Conformidade
Não conformidade incidental
Não conformidade sistêmica

Observação

Padrão de Produção
Indicadores não essenciais 

Conformidade
Não conformidade

Observação

Indicadores Padrão ChoC
Conformidade

Não conformidade
Observação

Classificação do nível de conformidade



Incidental vs não incidental em indicadores 
essenciais:

Não
conformidade
incidental:

Deve ser levantada quando uma não-conformidade em um 
indicador essencial é observada como um evento isolado, 
limitado em escala temporal e espacial, e o cliente forneceu 
evidências suficientes de que seu sistema de gestão interna 
deve prevenir tais práticas. 

Não
conformidade
sistêmica:

Deve ser levantada quando evidências corroborativas 
demonstrarem que um indicador essencial não é respeitado, 
e o cliente não pode fornecer evidências suficientes de que 
seu sistema de gestão interna impede tais práticas. 



DESTAQUES DO 

PADRÃO DE 

PRODUÇÃO 

BONSUCRO V5.1



Estrutura do Padrão de Produção Bonsucro

1. Avaliar e gerir os riscos 
ambientais, sociais e de direitos 
humanos

2. Respeitar os direitos laborais e as 
normas de segurança e saúde no 
trabalho

3. Gerenciar a eficiência dos 
insumos, produção e 
processamento para melhorar a 
sustentabilidade

4. Gerir ativamente a biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos 

5. Melhorar continuamente outras 
áreas-chave do negócio

5 Princípios 20 Critérios 72 Indicadores

38 indicadores essenciais

34 indicadores não essenciais



PRINCÍPIO

Avaliar e gerir os 

riscos ambientais, 

sociais e de direitos 

humanos

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



PRINCÍPIO1 Avaliar e gerir os riscos ambientais, sociais e de 

direitos humanos

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO 1

CRITÉRIO TOTAL 

INDICADORES
ESSENCIAIS

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e aplicação de 

políticas de sustentabilidade
1 1

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos 4 3

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é 

sistemática e baseada no risco 2 2

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em inglês) e 

reclamações são implementados
2 2

TOTAL 9 8



PRINCÍPIO

Respeitar os direitos 

laborais e as normas de 

segurança e saúde no 

trabalho

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



Respeitar os direitos laborais e as normas de 

segurança e saúde no trabalho

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO 2

CRITÉRIO
TOTAL 

INDICADORES
ESSENCIAIS

2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 

operações
7 5

2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores 

migrantes, sazonais e outros trabalhadores contratados) prestações e 

salários suficientes para atingir um nível de vida adequado

6 5

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 6 5

2.4 Salvaguardar o respeito dos direitos laborais através de mecanismos de 

diálogo social que funcionem
2 1

2.5 O uso da terra e dos recursos hídricos não prejudica os direitos legais, 

consuetudinários ou de uso dos povos indígenas e das comunidades locais
2 1

TOTAL 23 17



PRINCÍPIO

Gerenciar a eficiência dos 

insumos, produção e 

processamento para 

melhorar a sustentabilidade

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



Gerenciar a eficiência dos insumos, produção e 

processamento para melhorar a sustentabilidade

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO 3

CRITÉRIO
TOTAL 

INDICADORES
ESSENCIAIS

3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os 

impactos da produção e do processamento para melhorias ao 

longo do tempo

7 0

3.2 Controlar as emissões de aquecimento global com vista a 

minimizar os impactos das mudanças climáticas
5 1

TOTAL 12 1



PRINCÍPIO

Gerir ativamente a 

biodiversidade e os 

serviços ecossistêmicos

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



Gerir ativamente a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO 4

CRITÉRIO
TOTAL 

INDICADORES
ESSENCIAIS

4.1 Proteger e reabilitar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, 

bem como manter e melhorar os AVCs
6 5

4.2 Estabelecimento de um plano de manejo do solo para evitar a 

erosão e manter e melhorar a saúde do solo
5 2

4.3. Estabelecimento de um plano de gestão da água 6 1

4.4. Planos de gestão de pragas, doenças e ervas daninhas

estabelecidos e aplicados
4 3

4.5. Garantir que produtos químicos e materiais perigosos não tenham

um impacto negativo na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos
2 1

TOTAL 23 12



PRINCÍPIO

MELHORAR 

CONTINUAMENTE 

OUTRAS ÁREAS-CHAVE 

DO NEGÓCIO

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



Melhorar continuamente outras áreas-

chave do negócio

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO 5

CRITÉRIO
TOTAL 

INDICADORES
ESSENCIAIS

5.1 Promover a sustentabilidade econômica e social
1 0

5.2 Redução das emissões e dos efluentes. Promover a 

reciclagem dos fluxos de resíduos onde prático
2 0

5.3 Treinar seus trabalhadores e outros trabalhadores em todas

as áreas de seu trabalho e desenvolver suas habilidades gerais
1 0

5.4 Melhoria contínua do bem-estar dos trabalhadores 1 0

TOTAL 5 0



Cada indicador do Padrão inclui:

O indicador: composto por 
um número de referência e 
título. 

O escopo do indicador: indica a 
área a que o indicador deve ser 
aplicado. 

O texto completo do 
indicador: fornece 
informações detalhadas sobre 
a exigência para implementar 
o indicador - a conformidade 
do operador é avaliada em 
relação à descrição completa 
do indicador. 

A padrão do indicador: este 
verificador indica os dados ou 
informações que melhoram a 
especificidade ou a facilidade 
de avaliação do indicador ou 
uma maneira de responder à 
pergunta definida pelo título 
do indicador. Pode ser um 
valor métrico, ou pode ser 
Sim ou Não. 



Referência ao Guia

Os operadores não serão auditados sobre o Guia. O Padrão deve ser lido em conjunto com o Guia de apoio na 
implementação e auditoria dos indicadores do Padrão de Produção.



CALCULADORA 

BONSUCRO



Calculadora Bonsucro

• Para que uma usina e uma fazenda demonstrem o 
cumprimento do Padrão de Produção de Bonsucro, elas devem 
completar a calculadora Bonsucro.

•

Dados de entrada Calculadora
Bonsucro





Coleta de dados da calculadora pré-auditoria

O OC solicitará que o cliente preencha a aba de 
dados de entrada da calculadora de acordo com o 
escopo da auditoria e antes da auditoria. 

O OC revisará os dados da Calculadora fornecidos 
pelo cliente como parte da preparação da 
auditoria e durante a auditoria. 



ESTRUTURA DE 

TREINAMENTO



Resultados esperados do treinamento

• Assegurar a compreensão básica de todos os requisitos do 
Padrão de Produção Bonsucro.

• Verificar que a conformidade é mais bem determinada com 
evidências objetivas por meio do Guia de Auditoria.

• Explicar técnicas práticas de auditoria para coletar 
evidências objetivas.

• Transmitir a importância da precisão e das técnicas de 
cruzamento de dados.



Módulos do treinamento

1. Introdução ao Padrão de Produção Bonsucro

2. Princípio 1

3. Princípio 2: Critérios 2.1 – 2.2

4. Princípio 2: Critérios 2.3 – 2.5

5. Princípio 3 

6. Princípio 4: Critérios 4.1 – 4.2

7. Princípio 4: Critérios 4.3 – 4.5 & Princípio 5
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INDICADOR ESCOPO PADRÃO TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

©
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o
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#.# Critério

#.#.#

Descrição do 

indicador

Usina

Agricultura

Indicador 

Métrico

Descrição dos requisitos completos do indicador.

INDICADOR

ESSENCIAL



ESCOPO

OBJETIVO

©
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o
n
s
u
c
ro

47

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Escopo definido no Guia

Objetivo definido no Guia

#.# INDICADOR

RESUMO DA DESCRIÇÃO DO GUIA



GUIA DE AUDITORIA

#.# INDICADOR

Descrição dos 

critérios do Guia



Dúvidas?

Sessões de Perguntas & Respostas (Q&A)

standards@bonsucro.com

mailto:standards@bonsucro.com

