
Certificação e Mercado de
Créditos Bonsucro

Dezembro, 2022



A Bonsucro é a plataforma líder global
de sustentabilidade e padrão de
certificação para cana-de-açúcar.

Nosso objetivo é acelerar
coletivamente a produção e os usos
sustentáveis da cana-de-açúcar.
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O que é a Bonsucro?



BONSUCRO WORLDWIDE



Uma plataforma construída em torno de
padrões globais, métricos e confiáveis

Padrão métrico abrangente para
agricultura e moagem sustentáveis de

cana-de-açúcar.

Padrão de Produção

Garante a rastreabilidade das
declarações de sustentabilidade ao

longo da cadeia de suprimentos,
desde a fazenda até o usuário final.

Padrão de Cadeia de
Custódia
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Padrão métrico abrangente para
agricultura sustentável que facilita a

coleta de dados para pequenos
produtores.

Padrão de Produção para Pequenos
Produtores



Padrão de Produção Bonsucro

1. Avaliar e gerenciar riscos
ambientais, sociais e de
direitos humanos

2. Respeitar os direitos
trabalhistas e os regulamentos
de saúde e segurança no
trabalho

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

4. Gerenciar ativamente os
serviços ecossistêmicos da
biodiversidade

5. Melhorar continuamente
outras áreas-chave do negócio

5 Princípios 20 Critérios 72 Indicadores
38 indicadores principais

34 indicadores não
principais



Renewable
Energy

Directive (EU-
RED)

National Energy
Agreement

for Sustainable Growth

Sustainable
Biomass

Production

Codes
compliant



Destaques do Relatório de Resultados 2021

8.2 milhões de
toneladas de açúcar
Foram produzidos em linha com o
Padrão de Produção Bonsucro que
proibe o uso de agroquímicos
banidos

Transações de
venda de crédito

57

1.504.302 
Hectares de terra
certificada

Produtores certificados
reduziram, em média,  em

53% 
o consumo de de agua após
5 anos de certificação

182.858
Trabalhadores na produção e
industrialização da cana-de-
açúcar estão cobertos pelo
plano de saúde e segurança e
tem acesso aos primeiros
socorros

Em média, as entidades certificadas
atingem uma redução de

6%  nas emissões de GEE no primeiro

ano.



Produto Físico Créditos Bonsucro
• Toda venda de produto físico requer a

Certificação de Cadeia de Custódia

• Zero taxas administrativas

• É permitido realizar declarações no produto

• Através de uma Plataforma online

• Dissociado do produto físico

• Há uma taxa paga a Bonsucro (comprador)

• Não é permitido fazer declarações no
produto
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MERCADO BONSUCRO



PLATAFORMA DE CRÉDITOS BONSUCRO



GROWING DEMAND FOR CERTIFIED SUGARVOLUME DE AÇÚCAR VENDIDO



NEGOCIAÇÕES PLATAFORMA DE CRÉDITO BONSUCRO

 
20-21 21-22

Negociacões de créditos 43 57
Número de vendedores 12 23

Número de compradores 15 14

Países e negociações
realizadas

Brasil: 29 negócios
Australia: 9 negócios

Brasil: 26 negócios
Australia: 14 negócios
Republica Dominicana: 2
negócios
México: 2 negócios
Mauricio: 2 negócios

Tipos de créditos
Açúcar bruto: 36
negócios
Cana: 5 negócios
Etanol: 1 negócio

Açúcar bruto: 49 negócios
Cana: 8 negócios

+33%



OBRIGADA!

CONTATO: NATALIA@BONSUCRO.COM

FONE: +55 16 9 9605 1433

BONSUCRO.COM

@BONSUCRO
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