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Copersucar S.A conquista certificação Bonsucro™ EU para a
cadeia de custódia
A Copersucar S.A, maior comercializadora de açúcar e etanol do País, recebeu a
certificação Bonsucro™ EU para a cadeia de custodia do açúcar e do etanol produzido
por suas usinas sócias, também certificadas. Assim, a Copersucar garante os padrões
de sustentabilidade exigidos internacionalmente também para sua cadeia de negócios,
do campo ao cliente final. O padrão Bonsucro™ EU considera os requisitos
fundamentais

para

a

comercialização

de

biocombustíveis

na

União

Européia.

A certificação da Copersucar S.A assegura a rastreabilidade dos produtos, da
lavoura de cana-de-açúcar ao cliente. Dessa forma, os 7,8 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar (equivalentes a 470 mil toneladas de açúcar e 345 milhões de litros de
etanol), certificados nas cinco usinas sócias em outubro de 2011, passam a ter
garantia

de

sustentabilidade

também

nas

operações

comerciais

e

logísticas.

“Conseguimos assegurar o atendimento dos padrões Bonsucro ao longo da cadeia de
custódia graças ao modelo de negócios único da Copersucar”, afirma Paulo Roberto de
Souza, presidente da empresa. “A sustentabilidade é hoje um requisito de mercado,
demandado por várias empresas. Esta certificação dá à Copersucar as condições
necessárias para responder prontamente aos mercados mais exigentes, fortalecendo
sua

posição

de

líder

do

setor

sucroenergético

brasileiro”,

acrescenta.

O Bonsucro™ é uma organização multissetorial reconhecida como a principal
referência mundial em sustentabilidade na produção de cana-de-açúcar e seus
derivados, cuja certificação reconhece a adoção de práticas sustentáveis no
processamento da biomassa, do plantio à produção do açúcar e etanol.

Sobre a Copersucar S/A: Constituída em 2008, é a maior comercializadora
brasileira de açúcar e etanol integrada à produção. Seu modelo de negócio,
considerado único, combina a produção das 48 usinas produtoras sócias e de cerca de
50 unidades não sócias, com um sistema integrado de logística, transporte,
armazenamento e comercialização em grande escala, nos mercado interno e externo,
sob responsabilidade e gestão direta da Companhia.
Sobre o Bonsucro™: Bonsucro é uma organização multissetorial criada para
reduzir os impactos ambientais e sociais da cana, com a definição de um padrão e um
programa para transformar a indústria. Bonsucro é uma iniciativa da indústria que
tem trabalhado para reunir todas as partes interessadas e desenvolver meios para
alcançar seus objetivos com o negócio da cana.
Bonsucro é uma marca registrada no Reino Unido, União Europeia (EU) e uma marca
em outros países. Para obter uma lista completa dos membros visite o website
www.bonsucro.com

Contato:
Comunicação+
Maria Fernanda Ribeiro
(11) 3874-2040
maria.fernanda@comunicacaomais.com.br
Leonardo Aragão
(11) 3874-2041
leonardo.aragao@comunicacaomais.com.br

