Bonsucro

Certificação Bonsucro para cana de açúcar sustentável
O que é?
Bonsucro é um programa de certificação de cana de

Há dois tipos de Certificação disponíveis
1. Padrão do produto: Aplica-se aos sistemas

açúcar baseado em desempenho, desenvolvido por

primários de produção de cana de açúcar, incluindo

um grupo de várias partes interessadas, entre as quais

a usina de processamento central e aos agricultores

algumas das maiores organizações ambientais do

e plantações que fornecem o produto diretamente.

mundo, produtores de açúcar e empresas comerciais
conhecidas. Bonsucro é o mais reconhecido selo

2. Padrão da cadeia de custódia: Usado por
qualquer entidade que manuseia ou comercializa

de certificação para produtos de açúcar usados em

produtos feitos do açúcar, incluindo negociação de

alimentos de consumo e etanol de cana de açúcar.

créditos Bonsucro.

O padrão Bonsucro eleva o padrão das práticas sociais
e ambientais para produtores e usinas de cana de
açúcar em todo o mundo, assegurando um campo de
atuação uniforme para a indústria.

A necessidade do certificado
Aprovado para demonstrar conformidade com a
§§
Diretriz de Energia Renovável da UE (RED).
O padrão de sustentabilidade preferido por
§§
marcas globais como Coca-Cola, Pepsico, Unilever
e outras que insistem na certificação do açúcar
que compram.

Passos para a certificação

1

Deﬁnição de escopo e início do projeto
■

Os clientes enviam um pedido e solicitam uma cotação para os serviços.

■

A SCS conﬁrma o escopo do projeto e fornece ao cliente uma cotação de preço sem compromisso.

■

O cliente assina a Ordem de Serviço e devolve à SCS a ﬁm de iniciar o processo de auditoria.

2

Auditoria no local
■

■

■

■

3
4

A SCS realiza uma pré-avaliação da prontidão do cliente para certiﬁcação
(opcional).
O cliente fornece documentação à SCS para avaliação antes da auditoria
no local.
O auditor da SCS realiza uma auditoria no local das operações do cliente.
A SCS fornece ao cliente um relatório das conclusões em conformidade
com o padrão Bonsucro.

Ações corretivas
■

O cliente responde a quaisquer ações corretivas necessárias.

■

A SCS avalia o relatório de auditoria e a documentação de ação corretiva.

Decisão para certiﬁcação ﬁnal
■

■

O escritório central da SCS realiza uma determinação de certiﬁcação e informa à
Bonsucro se houve aprovação.
Com a certiﬁcação bem-sucedida, o cliente recebe um certiﬁcado, com acesso à marca
comercial da Bonsucro e é listado no site da Bonsucro.

Para mais informações contate:
Matt Rudolf
Gerente de Programa, Biocombustíveis
+1.919.533.4886
mrudolf@scsglobalservices.com

