
 
 
 

 

Oportunidade de concessão de subsídio: Guia para 

candidatos 

Promovendo a inovação em sustentabilidade 

para pequenos produtores de cana-de-

açúcar 

 

 

Resumo  

• Subsídios disponíveis

  

• Três subsídios de até £ 30.000 cada 

• Duração máxima do 

subsídio 

• 12 - 18 meses 

• Impacto esperado • Desenvolvimento, teste e validação de projetos pilotos que 

melhoram o desempenho de sustentabilidade dos pequenos 

produtores de cana de acordo com os princípios e critérios da 

Bonsucro.   

• Beneficiários-alvo • Comunidades e agricultores cultivando cana em menos de 25 

hectares.  

• Critérios de elegibilidade • O(A) candidato(a) principal deve ser um membro Bonsucro  

• Projeto Colaborativo, envolvendo pelo menos dois parceiros 

do projeto (um candidato principal e um co-candidato) - um 

dos parceiros deve ser intermediário ou usuário final de 

produtos de cana-de-açúcar. 

• Captação equiparada do financiamento de pelo menos 20% 

do orçamento total - este financiamento pode ser em 

dinheiro ou em espécie 



 
 

• Data de encerramento 

para as notas conceituais 

• 25 de maio de 2022 

• Países prioritários para 

implementação do projeto 

• Américas: Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, 

Colômbia, Argentina, República Dominicana, Belize 

• África: África do Sul, Camarões, Eswatini, Maurício, Quênia 

• Ásia Pacífico: Índia, Tailândia, Paquistão, China 
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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 para Propostas” focadas em temas 

específicos e convida membros e parceiros a se candidatarem a 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.    

https://bonsucro.com/bonsucro-strategic-plan-2021-2026/


 
 
Esta Chamada para Propostas específica visa testar ferramentas e abordagens inovadoras para ajudar 

os pequenos produtores de cana-de-açúcar a se tornarem mais sustentáveis. A Bonsucro pretende 

conceder três concessões no valor de £ 30.000 cada para apoiar a implementação em campo. 

2. Por que se concentrar nos pequenos produtores? 

A cana-de-açúcar é cultivada em mais de 110 países ao redor do mundo e, independentemente de 

onde é produzida, é considerada uma cultura de “alto impacto” – gera impactos ambientais e 

socioeconômicos significativos, tanto positivos como negativos. A produção de cana utiliza recursos 

intensivos de mão-de-obra e tem alta demanda de água. Além disso, sua produtividade é altamente 

dependente do clima. Nos últimos anos, o aquecimento global resultante da emergência climática 

aumentou a frequência e gravidade das secas e inundações, afetando negativamente as condições de 

cultivo dos produtores de cana-de-açúcar. Os pequenos produtores foram particularmente atingidos 

por essas mudanças, pois sua capacidade de adaptação é limitada1. 

Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo vivem do cultivo e processamento 

da cana-de-açúcar. Muitas dessas pessoas são pequenos agricultores que formam a espinha dorsal da 

indústria em alguns países. Na Tailândia, por exemplo, 70% da produção de cana está em propriedades 

de menos de 10 hectares, enquanto na Índia, seis milhões de pequenos agricultores cultivam cana-

de-açúcar. A adaptação às mudanças climáticas é apenas um dos desafios de sustentabilidade que os 

pequenos produtores enfrentam. Outros problemas identificados incluem degradação do solo, 

trabalho infantil, uso excessivo de agroquímicos, falta de colaboração entre usineiros e agricultores e 

o uso insustentável dos recursos hídricos.  

Para ajudar a superar esses desafios de forma que beneficie os pequenos produtores, a Bonsucro 

introduziu o Padrão de Produção Bonsucro para Pequenos Produtores (Padrão para Pequenos 

Produtores) em 2018. Esse padrão, aliado aos programas direcionados de capacitação de pequenos 

agricultores na Índia, Paquistão, África do Sul, México e Tailândia, envolveu cerca de 10.000 pequenos 

agricultores no sistema Bonsucro.  O novo Plano Estratégico da Bonsucro (2021-2026) delineia a 

estratégia para aprimorar o alcance aos pequenos agricultores e descreve como o Padrão para 

Pequenos Produtores precisará evoluir de acordo com as mudanças no Padrão de Produção 

recentemente publicado. O Plano Estratégico também destaca a ambição da Bonsucro de que o 

Padrão do Pequeno Produtor se torne uma ferramenta de referência para todo o setor para facilitar 

e orientar melhorias nos sistemas de produção desses agricultores - mesmo para aqueles que não 

podem ou provavelmente não irão obter a certificação formal. Isso está muito alinhado com o 

posicionamento da Bonsucro em ser uma plataforma de mudança e com seu compromisso com a 

melhoria contínua, apoiando o progresso de membros e parceiros em sua jornada de sustentabilidade, 

independentemente de seu ponto de partida ou objetivo final. Aqui, os pequenos produtores têm 

prioridade. 

 
1Ver, por exemplo, Mhlanga-Ndlovu e Nhamo (2019). Capacidade de adaptação das Associações de Pequenos 
Agricultores às mudanças climáticas na indústria de cana-de-açúcar da Suazilândia. Jamba. 2019; 11(2): 697 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6620506/


 
 

3. Que tipo de projeto para pequenos produtores o 

Fundo de Impacto da Bonsucro busca apoiar? 

O BIF procura financiar pequenos projetos piloto que desenvolvam, testem e/ou repliquem 

abordagens inovadoras para apoiar pequenos produtores de cana-de-açúcar a melhorar seu 

desempenho de sustentabilidade, incluindo o fortalecimento de sua resiliência às mudanças 

climáticas. A definição do que é um pequeno agricultor varia em todo o mundo, mas para nós é um 

produtor com menos de 25 hectares de terra. 

Os projetos piloto precisam ser inovadores e práticos: Os projetos podem visar o desenvolvimento 

de novas ferramentas ou a adaptação de metodologias de treinamento usadas com sucesso em outras 

regiões e setores para capacitar os produtores na implementação de práticas sustentáveis.  Os 

projetos também podem estabelecer novas parcerias com organizações que trabalham diretamente 

com agricultores – como agências governamentais de extensão ou associações de produtores – e que 

visam incorporar o Padrão Bonsucro para Pequenos Produtores em suas instituições. Projetos que se 

concentram no desenvolvimento de incentivos para que pequenos agricultores cultivem de forma 

sustentável também são estimulados. Exemplos do tipo de incentivos que produtores precisam são o 

pagamento por serviços ambientais ou acesso preferencial a financiamento como formas de 

recompensá-los por melhorias de sustentabilidade. Finalmente, para muitos pequenos produtores, o 

mercado de insumos necessários para cultivar de forma sustentável e se adaptar às mudanças 

climáticas, como equipamentos de proteção individual, agroquímicos ou seguro climático, é 

inexistente ou distorcido. Projetos que abordam esses tipos de barreiras são incentivados.  

Os projetos precisam ser colaborativos e “frescos”: Todos os projetos propostos apresentados devem 

envolver pelo menos duas organizações – o candidato principal (um membro Bonsucro) e o co-

candidato (este pode ser um não-membro). Além disso, um dos parceiros do projeto deve ser 

intermediário ou usuário final de produtos de cana-de-açúcar.2 Este requisito de um parceiro do setor 

privado visa ajudar a implantar o projeto, caso o piloto seja bem-sucedido. Além disso, esses acordos 

de parceria precisam ser novos e “frescos” – na tentativa de ir além dos negócios habituais se os 

parceiros já trabalharam juntos anteriormente. Existem várias organizações e usinas que têm feito um 

excelente trabalho com as comunidades canavieiras ao longo dos anos. Nosso objetivo com esta 

oportunidade de subsídio é incentivar essas organizações a transferir seus conhecimentos e 

experiência para novas comunidades e forjar novas parcerias. 

Os projetos precisam ter potencial de escala: A intenção por trás do subsídio para pequenos 

produtores é dar aos patrocinadores do projeto a oportunidade de desenvolver e/ou testar novas 

abordagens de trabalho em conjunto com pequenos produtores. Embora os projetos apresentados 

possam não atingir diretamente muitos produtores em primeira instância, qualquer proposta deve ter 

o potencial de ter sua escala significativamente ampliada – seja na região do projeto-piloto ou em 

outras regiões produtoras de cana-de-açúcar. Por exemplo, um projeto que subsidia os custos de 

 
2Os intermediários são empresas que transportam ou comercializam produtos de cana-de-açúcar, ou ainda 
que fornecem insumos essenciais, como agroquímicos, enquanto os usuários finais são empresas que utilizam 
produtos feitos de cana-de-açúcar nas mercadorias que vendem aos clientes.   



 
 
certificação para pequenos agricultores não é escalonável em contraste com um projeto que 

desenvolve um novo produto de concessão de empréstimo para cobrir o custo da certificação. Da 

mesma forma, usar o subsídio para patrocinar a participação de produtores em conferências e 

workshops não é escalonável. 

Os projetos têm de ser implementados em um dos países priorizados pela Bonsucro: Embora a 

Bonsucro seja uma organização global, ela possui pequenas equipes regionais baseadas em alguns 

países. Em vez de focar em todas as regiões com seus projetos de impacto, esta Chamada para 

Propostas só pode ser usada para a implementação de projetos em que a maior parte das atividades 

será realizada nos seguintes países: 

Américas Brasil, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colômbia, Argentina, República 

Dominicana, Belize 

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

Ásia Pacífico Índia, Tailândia, Paquistão, China 

 

Os projetos precisam ser capazes de medir/demonstrar seu impacto: Esta oportunidade de subsídio 

visa apoiar pequenos produtores a melhorar seu desempenho de sustentabilidade. Medir o impacto 

de um projeto é difícil – especialmente se o projeto durar apenas um ano. Entretanto, todos os 

projetos apoiados pelo Fundo BIF devem ter um componente de monitoramento, avaliação e 

aprendizagem (MEL) embutido em seu design, que deve estar vinculado aos Indicadores Globais da 

Bonsucro. Se necessário, a Bonsucro fornecerá suporte técnico a organizações de produtores e ONGs 

para ajudar a preparar esta estrutura. Em geral, os parceiros do projeto devem estar comprometidos 

em medir seus resultados e compartilhar seu aprendizado. Em alguns casos, esse compromisso terá 

que se estender além do ciclo de vida do projeto, se os resultados levarem tempo para serem 

observados. 

Os projetos precisam ser cofinanciados: Todos os projetos-candidatos também devem fornecer 

algum cofinanciamento para apoiar a implementação do projeto. Para o nosso programa de subsídio 

a pequenos produtores, isso é limitado a 20% dos custos do projeto. Isso resulta no valor mínimo de 

£7.500, se a concessão total de £ 30.000 estiver sendo solicitada. Esse cofinanciamento pode ser 

concedido a partir de diferentes fontes, incluindo contribuições em espécie (por exemplo, tempo da 

equipe) e/ou financiamento fornecido por outros doadores. 

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.   

https://bonsucro.com/wp-content/uploads/2021/05/Bonsucro-2021-26-Strategic-Plan-full.pdf
https://bonsucro.com/wp-content/uploads/2021/05/Bonsucro-2021-26-Strategic-Plan-full.pdf


 
 

 
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 – 25 de 
maio de 2022.   

 
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 conceituais que recebemos são avaliadas pelo Comitê de Seleção de Projetos (PSC)2 do 
fundo e as ideias de projetos mais promissoras são convidadas a apresentar uma proposta completa. 
Os critérios que o PSC usa para avaliar as notas conceituais incluem:  
 

https://bonsucro.com/wp-content/uploads/PORTUGUESE-final-Concept-note-template.pdf
mailto:fund@bonsucro.com
mailto:fund@bonsucro.com


 
 
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?  

 
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?  

 

https://bonsucro.com/wp-content/uploads/Full-proposal-template.pdf


 
 

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 Concessão de Subsídio  
Se você está pensando em se candidatar ao subsídio, consulte nosso modelo de Contrato de 
Concessão de Subsídio.  Existem duas cláusulas que são particularmente importantes – a Cláusula 4 
que trata dos Usos Proibidos do subsídio financeiro e a Cláusula 13 que trata dos Direitos de 
Propriedade Intelectual. Ao enviar uma proposta completa, informe-nos se você prevê que alguma 
parte do nosso Contrato de Concessão de Subsídio acarretará problemas para sua organização e o 
motivo correspondente.  

 
Elaboração de um Acordo de Parceria  
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.   

 
6. O que solicitamos aos candidatos que receberam o 

subsídio?  
 
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 

https://bonsucro.com/code-of-conduct/


 
 

  
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.  

 
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.  
 

 


