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PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS BONSUCRO

Potencializando a produção sustentável
por meio de negociações de crédito
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A Plataforma de Negociação de Créditos
Bonsucro é onde compradores e
vendedores se reúnem para promover a
produção sustentável de cana em escala.
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O QUE SÃO CRÉDITOS BONSUCRO?

Um crédito Bonsucro é uma prova de que uma unidade de cana de açúcar, açúcar bruto, etanol ou
melaço foi produzida de maneira sustentável, de acordo com o Padrão de Produção Bonsucro.
Os créditos Bonsucro são negociados virtualmente e não são operações de produtos físicos.
A quantidade de créditos vendida deve estar nos volumes disponíveis do vendedor e deve ser
deduzida de seu estoque, de acordo com o Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro.
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Há quatro tipos de créditos Bonsucro:

Cana de açúcar

Açúcar bruto

Melaço

Etanol
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CRÉDITOS BONSUCRO…

Usinas e fazendas
certificadas são
recompensadas por seu
compromisso com a
sustentabilidade.

…geram Impacto
Uma parte das taxas de
venda dos créditos
Bonsucro é investida
diretamente em iniciativas
locais para que outras
fazendas e usinas adotem
práticas mais sustentáveis.

…facilitam a Compra
Os créditos Bonsucro
ajudam os compradores a
atingir suas metas de
compras sustentáveis.
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…recompensam Produtores
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PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS BONSUCRO
Empoderando a cana de açúcar sustentável por meio da negociação de créditos

A Plataforma de Negociação de Crédito da Bonsucro é
uma ferramenta revolucionária que conecta
compradores e produtores para aumentar o impacto por
meio do comércio sustentável de cana de açúcar.
Funcionalidades-chave:
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma online
Para os membros do Bonsucro
Correspondência automática de lances e ofertas com
base no preço
Rede global de compradores e produtores certificados
Transparência: veja o preço médio do crédito e as
negociações mais recentes
Função de declarações integrada para compradores
Função de negociação fora do mercado - “off market”
(compradores podem procurar produtores de países
específicos)

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS – COMO FUNCIONA

As fazendas e usinas de
cana certificadas Bonsucro
oferecem seus créditos na
plataforma Bonsucro

Os compradores usam
a plataforma para
comprar créditos

Os compradores podem fazer
declarações para mostrar
apoio à produção sustentável
de cana de açúcar
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O Processo
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PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS – WEBSITE

https://credits.bonsucro.com/
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CONFIGURAÇÃO DA CONTA & INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO

Para iniciar a negociação, o Bonsucro precisará:

•

•
•

Confirmar se os dados que mantemos na conta principal (conta de membro) estão
corretos;
Se você é um vendedor, confirmar que os dados que mantemos em suas unidades
certificadas estão corretos;
Confirmar os detalhes das pessoas que estarão autorizadas a negociar em nome da
empresa e configurar um login de negociação para elas;
Compartilhar os novos Termos e Condições da plataforma para sua análise e que
precisará ser aceito antes da negociação.

O Bonsucro também fará webinars regionais e/ou de grupo. Em breve enviaremos os
detalhes, porém, informe-nos caso eles não funcionarem para você e podemos
providenciar uma sessão específica com você.

© Bonsucro

•
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ELEMENTOS-CHAVE DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA COMPRADORES

•

O Bonsucro irá faturar os compradores em nome dos vendedores e, assim que os fundos forem recebidos dos
compradores, o Bonsucro os enviará ao vendedor. O prazo de pagamento pelos compradores é de 90 dias;

•

Os compradores poderão realizar sua declaração dentro de 12 meses a partir da data da compra dos créditos.
As declarações deverão ser enviadas por meio da plataforma e de acordo com as regras do manual revisado
“Bonsucro Claims & Labelling Rules”;

•

Serão cobradas taxas pelo Bonsucro por crédito. O valor da taxa varia de acordo com o produto e foi calculado
mantendo a proporção dos volumes de açúcar bruto;

•

Ofertas fora do mercado (“off market”) precisarão ser registradas na plataforma pelo comprador e confirmadas
pelo vendedor e pela Bonsucro, antes de serem consideradas finalizadas;

•

Uma oferta de venda (“offer to sell”) pode ser retirada até ser correspondida. Uma vez correspondida, não
pode mais ser retirada;

•

Não é permitido re-vender

•

Os novos T&C substituem os antigos.
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Novos Termos e Condições (T&C) foram preparados para a plataforma e substituirão todo e qualquer
contrato anterior para negociação com Bonsucro Credit. Compartilharemos o documento completo.
Enquanto isso, chamamos sua atenção para alguns dos seus principais elementos:
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ELEMENTOS-CHAVE DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA VENDEDORES

•

Os créditos Bonsucro são negociados virtualmente e não são operações de produtos físicos. No entanto, a
quantidade de créditos vendida deve estar nos volumes disponíveis do vendedor e deve ser deduzida do
inventário de acordo com o Padrão Bonsucro de Balanço de Massa e Cadeia de Custódia, e o equivalente então
vendido como produto convencional;

•

O Bonsucro irá faturar os compradores em nome dos vendedores e, assim que os fundos forem recebidos dos
compradores, o Bonsucro os enviará ao vendedor. O prazo de pagamento pelos compradores é de 90 dias;

•

Um vendedor pode vender apenas os produtos suportados em seu certificado de certificação;

•

As ofertas fora do mercado (“off market”) devem ser registradas pelo comprador na plataforma, e o vendedor
precisará confirmá-las antes que elas possam ser finalizadas com a aprovação da Bonsucro;

•

Uma oferta de venda (“offer to sell”) pode ser retirada até ser correspondida. Uma vez correspondida, não
pode mais ser retirada;

•

Os novos T&C substituem os antigos.
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Novos Termos e Condições (T&C) foram preparados para a plataforma e substituirão todo e
qualquer contrato anterior para negociação com Bonsucro Credit. Compartilharemos o documento
completo. Enquanto isso, chamamos sua atenção para alguns dos seus principais elementos:
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Obrigado(a)!
Dúvidas, escreva
para: bonsucrocredits@bonsucro.com

