
QUEM SOMOS
Bonsucro é a plataforma global através da qual a indústria de cana-de-açúcar está construindo um 
futuro sustentável. 

Comunidade, melhoria, certificação
Trabalhamos com empresas de todos os tipos em todo o setor de cana-de-açúcar, a fim de melhorar seu desempenho social, 
ambiental e comercial, reunindo uma próspera comunidade internacional que está criando uma moderna indústria sustentável. 

Usamos nossa experiência para prover treinamento, desenvolver recursos e gerir projetos de impacto. Incentivamos nossas 
redes do setor a ajudar as empresas a fazer as mudanças necessárias para alcançar a sustentabilidade e oferecemos 
certificação independente para todas as que sejam bem-sucedidas nesse sentido.

•Pequenos produtores

• Grandes propriedades

• Usinas

• Traders

• Compradores

•  Organizações de 
apoio tais como ONGs

BONSUCRO
Smallholders

• Large farms

• Mills

• Traders

• Buyers

• Support organisations

• Sugar

• Ethanol

• Molasses

• Bioelectricity

• Bioplastic

• Bagasse

• & more
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Nossos membros: operações 
sustentáveis em toda a indústria

Bonsucro oferece apoio a todos os 
produtos sustentáveis de cana

• Açúcar

• Etanol

• Melaço 

• Bioeletricidade

• Bioplástico

• Bagaço

• E outros
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Causando um impacto
A produção responsável e as cadeias de suprimentos resilientes 
criam valor duradouro. Empresas, comunidades e ambiente 
se beneficiam de altos padrões. Os membros certificados da 
Bonsucro têm desempenho melhor que a média nas métricas: 

Contate-nos 
 www.bonsucro.com 

 info@bonsucro.com     @bonsucro 
   www.linkedin.com/company/bonsucro

Conecte-se à nossa rede de especialistas em 
cana-de-açúcar para obter reflexões e trabalhar 

por um futuro sustentável.

Juntar-se à nossa comunidade

Melhorar seu desempenho 

Certificar sua sustentabilidade

Aprenda a construir uma empresa melhor 
com nossas inigualáveis ferramentas 

práticas e recursos.

Mostre ao mundo seus indicadores de 
sustentabilidade através do nosso sistema de 

certificação independente.

COM A BONSUCRO, 
VOCÊ PODE:

JUNTE-SE A NÓS
Enquanto nossa comunidade global trabalha para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a necessidade de 
operações resilientes no complexo mercado internacional de 
cana e seus derivados se torna clara. Empresas com visão de 
futuro já atendem essa demanda com nosso apoio.

A certificação de sustentabilidade da Bonsucro é o padrão global 
líder para o desempenho de produção e o rastreamento da 
cadeia de suprimentos na indústria de cana, com nosso número 
de membros aumentando rapidamente à medida que o apelo 
por abordagens sustentáveis continua a crescer.

Para mais informações sobre como a Bonsucro pode ajudar 
sua empresa a avançar em direção a um futuro sólido e bem-
sucedido em um mercado global sustentável de cana, entre em 
contato conosco pelo site bonsucro.com. Comprar créditos

Use nossa plataforma online para comprar 
créditos que recompensam produtores e usinas 

da Bonsucro, apoiar projetos de impacto e atingir 
suas metas de compras sustentáveis.

Alguns membros da Bonsucro:

http://www.bonsucro.com
https://twitter.com/Bonsucro
http://www.linkedin.com/company/bonsucro
http://bonsucro.com
https://credits.bonsucro.com/

