Novas Tendências de Certificação de
Sustentabilidade
Vanda Nunes - SGS

A HISTÓRIA DA SGS
 Maior empresa do mundo na área de testes, auditorias, inspeções e certificações.
 Fundada em 1878, na cidade de Rouen, com o nome de Goldstück, Hainzé & Co.
 Primeiro registro como Société Générale de Surveillance foi feito em Genebra, no
ano de 1919, onde temos nossa Sede até hoje.
 Abertura de capital em 1985.
 Até 1998, concentrada em contratos governamentais e inspeções de préembarque
 57.000 empregados, atuação em 144 países, 1300 escritórios.
 No Brasil há 75 anos, 3000 empregados, 16 escritórios.
 Grupos de investidores mais importantes:
•
•
•
•

August von Finck and family (23.7%)
IFIL investment (13.2%)
Allianz SE (7.4%)
FMR Corp (5.57%)
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Você conhece seu posicionamento na Cadeia?
O SEU POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO GARANTE
SUA PERMANÊNCIA NESSA CADEIA?

VOCÊ CONHECE AS BARREIRAS E OS
DESAFIOS?

O QUE ESTÃO FAZENDO AQUELES
DOS QUAIS VOCÊ DEPENDE?

O QUE ESPERAM E O QUE ESTÃO FAZENDO
OS QUE DEPENDEM DE VOCÊ?
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Quem cria os requisitos?
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Motivadores dos processos de Certificação
 Segurança alimentar;
 Princípios de Rastreabilidade;
 Cadeias produtivas responsáveis;
 Desenvolvimento rural;
 Preservação do meio ambiente e mitigação de mudanças
climáticas;
 Desenvolvimento social;
 Acesso à mercados;
 Envolvimento de partes interessadas na cadeia de valor.
 Acesso a financiamentos (análise de risco).
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O que é Certificação

 Certificação: é um conjunto de atividades desenvolvidas
por um Organismo Independente da relação comercial,
com o objetivo de atestar publicamente que determinado
produto, processo ou serviço está em conformidade com
os requisitos especificados.
 Organismo de Certificação: empresas credenciadas e
periodicamente monitoradas para realização do processo
de certificação.
ABNT: 2001
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Valor da Certificação
Limitando as expectativas..

Mas....

 Não substitui uma boa
governança, a criação e
cumprimento da lei;

 Sistemas de Certificação
podem prover uma estrutura
operacional para a
sistemática de verificação de
aspectos de
sustentabilidade.

 Improvável que resolva todos
os conflitos e dilemas;
 Não impede atividades a
margem da lei;
 Não impede eventual
discriminação de pequenas
empresas;
 Não é fiscalização.

 Podem prover incentivos e
influenciar a cadeia na busca
de fontes sustentáveis;
 Abre um canal legítimo de
calibração e comunicação
com as partes interessadas.

Melhoria contínua e mudança de cultura e posicionamento.
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Algumas Iniciativas
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RED – Renewable Energy Directive
 A Diretiva Européia de promoção do uso de Energia de Fontes
Renováveis estabelece critérios e planos de ação para uma série de
tecnologias, entre as quais se inclui a bioenergia, a partir de
biocombustíveis e biomassa. Ela é parte do denominado "pacote
verde", que engloba energia e clima, proposto pela Comissão Europeia.
A Diretiva tem como objetivo para o ano de 2020 alcançar 20% de
participação de energia de fontes renováveis no consumo bruto final
de energia da Comunidade Européia e 10% de participação de energia
de fontes renováveis utilizada para transporte em cada país membro.
Entretanto, para que os biocombustíveis sejam aceitos como parte de
tais objetivos, deverão oferecer uma redução mínima de emissões de
35% em relação aos combustíveis fósseis no primeiro ano da Diretiva e
alcançar 50% de redução em 2017.
 Energia de fontes renováveis inclui: eólica, solar, biomassa, biogás,
geotermal, hidrelétrica, entre outras.
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RED – Renewable Energy Directive

 Meta de uso de 10% de energia renovável no setor de transportes até 2020;
 Critérios:
• Redução de gases de efeito estufa:
– 35% até 2017
– 50% a partir de 2017 (60% para novas instalações)
• Proibição do cultivo de lavouras destinadas a produção de
biocombustíveis em áreas de alto valor de biodiversidade ou alto estoque
de carbono (floresta, pantanal, campos com alto valor de biodiversidade)
• Critérios Sociais – caráter declaratório (5 OIT);
 Demonstração de conformidade através de certificação independente por
esquema reconhecido pela Comissão Européia.

10

Preocupações Comuns
 Balanço negativo de GHG;
 Perda da biodiversidade;
 Erosão e a degradação do solo;
 Descontrole do uso e a contaminação da água;
 Perda das florestas tropicais e áreas de alto valor de
conservação;
 Desvantagens sócio-econômicas;
 Conflito pela posse da terra;
 Terras agriculturáveis (biocombustíveis x alimentos)
 Exportação x mercado externo
 Condições de trabalho inadequadas
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Certificação de Sustentabilidade
na Produção de Cana de Açúcar
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Objetivo

Promover a produção sustentável de cana
de açúcar, através do estabelecimento de
princípios, critérios e indicadores mensuráveis,
aplicáveis internacionalmente, além da
promoção de melhores práticas
de gestão que visem aperfeiçoamento
nos três pilares da sustentabilidade:
ambiental, social e econômico.
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Membros do BONSUCRO
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Aplicabilidade do padrão

 Produção de cana de açúcar e
 seus produtos derivados:
• Açúcar;
• Etanol;
• Eletricidade;
• Outros;
 Indústria e campo (Usina e Fazenda).

15

Estrutura das Normas Bonsucro

• "Padrão de Produção” : princípios e
critérios para a produção sustentável de
cana-de-açúcar e de todos os produtos
derivados da cana.

Padrões

• "Padrão de Cadeia de Custódia”:
requisitos técnicos e administrativos para a
rastreabilidade das declarações sobre a
produção sustentável de cana-de-açúcar e
de todos os produtos derivados ao longo
da cadeia de produção e comercialização.
16

Estrutura dos Guias Bonsucro

Documentos de orientação e esclarecimento para
membros e auditores:
Interpretação dos Princípios e Critérios Bonsucro
(Produção e Cadeia de custódia);

Guias de Auditoria

• Verificação de conformidade por meio de
indicadores e verificadores;
• Situações excepcionais;
• Critérios objetivos para limites críticos;
• Ferramentas e cálculos para a auditoria.
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Sistema de Certificação

Processo e Procedimentos para
Certificação:
Regras e exigências para Organismos
Protocolo de Certificação

de Certificação;
• Exigências de certificação para os
operadores econômicos;
• Procedimentos de auditoria para
Organismos de Certificação.
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Abrangência do Escopo
 A unidade de certificação será a usina e as auditorias serão realizadas tanto
na usina quanto nas áreas de produção de cana-de-açúcar;
 Estão incluídas todas as atividades relevantes da usina, inclusive a geração
de sub-produtos e de energia.
 A área de produção de cana (área agrícola) consiste nas fazendas que
abastecem a usina para fins de certificação. Esta pode abranger 100% das
fazendas fornecedoras ou um percentual menor, a ser definido pela usina.
Neste último caso, apenas uma percentagem da produção da usina poderá
ser certificada.
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Estrutura do Padrão - Métrico
Critério

Indicador

2.1

Ausência de
trabalho
forçado

5.2

% do solo
coberto por
palha de
cana-deaçúcar
após a
colheita.

Usina

Agrícola

Verificador

Padrão

Observações

*

*

Sim/Não

Sim

Convenções
29 e 105
OIT

*

%

>20

Assegurar a
melhoria
continua do
carbono
orgânico do
solo.
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Princípios do Esquema Bonsucro
 Princípio 1 – cumprimento da legislação
 Princípio 2 – Respeito aos direitos humanos e condições
de trabalho;
 Princípio 3 – Controle da Eficiência de produção nos
processos e insumos para aumentar a sustentabilidade;
 Princípio 4 – Controle ativo da biodiversidade e dos
serviços do ecossistemas;
 Princípio 5 – Compromisso com a melhoria contínua em
áreas chaves do negócio;
 6 – Critérios específicos para conformidade com a Diretiva
Européia – RED de Energia Renovável.
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Cadeia de Custódia – Balanço de Massa
Sistema

Descrição

Requisitos

Segregação Física

-Os produtos certificados são
segregados dos não-certificados
em cada unidade ao longo da
cadeia de suprimento;

-A documentação deve acompanhar o
produto;
-Todas as unidades devem ser
auditadas;
-Pode exigir limpeza de equipamentos
entre bateladas de produtos certificados
e não-certificados .

Balanço de Massa

-A quantidade de produto recebida
e vendida por cada unidade é
rastreada;
- Não requer segregação física,
permite misturas.

- É um sistema contábil que demonstra
o balanço entre entradas e saídas da
cana-de-açúcar sustentável e de todos
os seus produtos derivados;
-A declaração de sustentabilidade deve
ser consistente com a quantidade de
produto certificado.

“Book-and-Claim”

-O produto certificado é
completamente desvinculado da
declaração de sustentabilidade;
-Os certificados são
comercializados por organizações
independentes.

- Requer uma organização independente
para emissão dos certificados que serão
comercializados;
- A organização que emite certificados e
outros “traders” devem ser auditados.
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Oportunidades
 Melhoria na gestão e administração da empresa como um todo;
• funções;
• processos;
• insumos.

 Respostas sobre atuação responsável – partes interessadas –
crível;
 Acesso à eventuais programas governamentais de incentivos –
crédito;
 Possibilidade de acesso a mercados e clientes – aumento de
market share;
 Fortalecimento da marca;
 Redução de custos– GHG, água e solo – litígios/multas.
 Base para a implementação de qualquer sistema de gestão
internacional;
 Quebra de reserva de mercado – barreiras não tarifárias. Maior
poder de negociação.
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Obrigada pela atenção!
SGS Corporation
Vanda Nunes
Gerente de Desenvolvimento
Grupo SGS - Brasil
(11) 5501-4809
E-mail: vanda.nunes@sgs.com
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Princípio 1 – Cumprir a Lei

Critério 1.1 - Cumprir com todas as leis
relevantes e aplicáveis

Critério 1.2 - Demonstrar claramente o
título da terra de acordo com as
práticas e leis nacionais
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Princípio 2 – Direitos Humanos e Trabalhistas
• 2.1 - Cumprir com as convenções da OIT que
regem o trabalho infantil, o trabalho forçado, a
discriminação, a liberdade de associação e o direito à
negociação coletiva

• 2.2 - Aplicar os direitos humanos e normas
trabalhistas do BONSUCRO aos fornecedores e
contratados (terceiros).
• 2.3 - Assegurar um ambiente de trabalho seguro e
saudável;
• 2.4 – Salário Mínimo para todos;
• 2.5 – Contratos claros, completos e equitativos.
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Princípio 3 – Gerenciar eficiência, insumos,
produção e processamento
 3.1 – Monitorar a eficiência da produção e do
processo, medir impactos da produção e processo
para que melhorias sejam alcançadas (vários
indicadores)
 3.2 – Monitorar GEE (Gases de Efeito Estufa) com
objetivo de minimizar os impactos das mudanças
climáticas;
 Metas específicas para EU-RED – redução mínima
35% até 2017.
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Princípio 4 – Manejar Ativamente a Biodiversidade
e os Serviços de Ecossistemas

 4.1 – Avaliar os impactos da indústria da cana de
açúcar na biodiversidade e nos serviços de
ecossistemas (diversos indicadores – água, solo,
ar, plano de gestão ambiental).

 4.2 – Implementar medidas para mitigar os impactos
adversos quando identificados.
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Princípio 5 – Melhorar continuamente as áreas
chaves do Negócio
 5.1 – Treinar os funcionários e outros trabalhadores;
 5.2 – Melhorar continuamente o status dos recursos do solo e da
água;
 5.3 – Melhorar continuamente a qualidade da cana de açúcar e dos
produtos da Usina;
 5.4 – promover a eficiência energética.
 5.5 – Reduzir as emissões e os efluentes. Reciclagem dos fluxos dos
resíduos, onde viável;
 5.6 - Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a
extensão especializada.

• Critério 5.7 - Para a expansão ou novos projetos de cana-de-açúcar,
assegurar processos transparentes, consultivos e participativos que levem em
conta os impactos cumulativos e induzidos, por meio de uma avaliação de
impacto ambiental e social (AIAS).
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Princípio 5 – Melhorar continuamente as áreas
chaves do Negócio
•

Critério 5.7 - Para a expansão ou novos projetos de cana-de-açúcar,
assegurar processos transparentes, consultivos e participativos que
levem em conta os impactos cumulativos e induzidos, por meio de uma
avaliação de impacto ambiental e social (AIAS).

 5.8 – assegurar engajamento e processos transparentes,
consultivos e participativos com todas as partes
interessadas relevantes.
 5.9 – Promover a sustentabilidade econômica.

30

Princípio 6 - Critérios adicionais para RED
• Critério 6.1 - Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando
minimizar os impactos na mudança climática.
 O valor padrão pode ser um valor único para a soma das emissões de
toda a cadeia ou pode ser desagregado para cada uma das etapas:
cultivo, processo, transporte.
Ex.: 14 g CO2/MJ no cultivo
1 g CO2/MJ no processo industrial
9 g CO2/MJ no transporte e distribuição
Total: 24 g CO2/MJ
Referencia do Combustível Fóssil: 83,8 g CO2/MJ
35% de redução: 54,5 g CO2/MJ

24 g < 54,5 g: Valor atende aos requisitos da Diretiva
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Critérios adicionais da RED
 Critério 6.2 - Proteger áreas com alto valor de
biodiversidade, altos estoques de carbono e zonas úmidas
(data limite de conversão: 01/01/2008).
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