
2SC BSBIOS
CRÉDITO DE FORNECEDOR SUSTENTÁVEL

PROGRAMA DE  
RELACIONAMENTO COM

FORNECEDORES



2SC BSBIOS
CRÉDITO DE FORNECEDOR SUSTENTÁVEL

1. Estratégia ESG BSBIOS

2. O Programa 

2.1. Etapas do Programa

2.1.1. Homologação

2.1.2. Certificações 

     a) Critérios de Certificações

     b) Pacotes de Benefícios das Certificações

2.1.3. Certificação ESG

     a) Critérios Certificação ESG

     b) Pacotes de Benefícios da Certificação ESG

3. Contatos

Sumário:

03

04

05

06

07

08

08

09

09

10

10



2SC BSBIOS
CRÉDITO DE FORNECEDOR SUSTENTÁVEL

03

1. Estratégia ESG

A cadeia de fornecimento da BSBIOS é parte integrante da sua estratégia ESG - 
Environmental, social and Governance, em inglês, e corresponde às práticas ambientais, 
sociais e de governança de uma organização. A BSBIOS criou uma Estratégia de ESG com 03 
diretrizes, que definem o compromisso da empresa em criar e compartilhar valor por meio de 
10 temas e objetivos estratégicos correspondentes, e guiam suas ações em busca do 
desenvolvimento sustentável do negócio.

Cadeia de valor 
e natureza

1. Cadeia de fornecimento 
responsável e preservação 
da biodiversidade.

4. Carbono neutro na 
cadeia de valor.

3. Circularidade e 
produção limpa.

2. Comércio justo e 
consciente.

Colaboradores
e comunidades

7. Cidadania e 
comunidades.

6. Cuidado integral, saúde 
e segurança.

5. Cultura de 
desenvolvimento, 
diversidade e inclusão.

Clientes e
sociedade

8. Cooperação e 
inovação para a 
descarbonização.

10. Comunicação ética 
e transparente.

9. Conexões para a 
transição energética.
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2. O Programa

O Programa de Relacionamento com Fornecedores foi estruturado considerando a 
estratégia ESG da BSBIOS, a fim de garantir a qualidade e o desempenho permanentes da 
cadeia de suprimentos de maneira a mitigar riscos e promover ecoeficiência em acordo com 
os princípios da Companhia, assim como a garantir o potencial de participação da 
Companhia em certificações de sustentabilidade.
 
Logo, o Programa está alinhado com as diretrizes corporativas que deverão ser 
multiplicadas para todas as unidades da BSBIOS respeitando as particularidades regionais 
conforme requisitos legais, avaliação dos aspectos e impactos socioambientais, riscos e 
oportunidades, expectativas e necessidades das partes interessadas locais, promovendo 
critérios socioambientais conforme certificações nacionais e internacionais e critérios ESG 
específicos e relevantes para a BSBIOS.

O Programa Crédito de Fornecedor Sustentável BSBIOS (2SC BSBIOS) é uma iniciativa 
alinhada com os princípios do ESG (Ambiental, Social e Governança) e o propósito da BSBIOS 
em participar do desenvolvimento sustentável do planeta por meio do agronegócio e das 
energias renováveis.

O objetivo do programa é construir juntamente com os parceiros da BSBIOS uma cadeia de 
fornecimento de matéria-prima sustentável para a produção de biocombustíveis que 
atendam as demandas do mercado interno e externo. 

O parceiro que fornecer matéria-prima para a produção de biocombustível que atender aos 
critérios estabelecidos no Programa 2SC BSBIOS. Salientando que cada tipo de matéria-
prima possui critérios específicos. 

O fornecedor de matéria-prima sustentável terá acesso tanto a benefícios financeiros, como 
também a incentivos relacionados a temática ESG, sendo que existem várias categorias de 
benefícios a qual o fornecedor pode ter acesso.

O que é o Programa 2SC BSBIOS?

Qual é o objetivo?

Quem pode participar do programa 2SC BSBIOS?

Quais são os benefícios em participar do 2SC BSBIOS?
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2.1. Etapas do Programa

Reconhecer os fornecedores 
sustentáveis, realizar uma 
apresentação de cases, 
reconhecendo os participantes das 
certificações por meio de crédito 
benefícios na gestão ESG.

1. HOMOLOGAÇÃO

PREMISSAS: LEGISLAÇÃO + IBRACEM

PREMISSAS: ATENDIMENTO 
CRITÉRIOS CERTIFICAÇÕES + 

HOMOLOGAÇÃO

PREMISSAS: ATENDIMENTO 
CRITÉRIOS CERTIFICAÇÕES + 

HOMOLOGAÇÃO

PREMISSAS: SOCIOAMBIENTAIS

2. CERTIFICAÇÕES
SUSTENTÁVEIS

3. GESTÃO ESG
4. RECONHECIMENTO

ANUAL DE FORNECEDORES

1 1

1

2 2

2

3 3

3

Checagem de 
informações por 
critérios IBRACEM

Avaliação/auditoria 
(critérios das 
certificações)

Avaliação/auditoria 
(critérios ESG)

Categorização 
de risco

Consultoria/ 
capacitação e 
certificações

Consultoria/ 
capacitação para 
gestão ESG

Aprovação
/homologação

Selo: bônus por 
certificação + 
volume elegível

Selo maturidade ESG: 
capacitação em gestão 
+ auxílio na captação 
de recursos

COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E MONITORAMENTO CONTÍNUO BSBIOS
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2.1.1. Homologação

Para se tornar um fornecedor BSBIOS é necessário estar de acordo com os princípios e 
valores da empresa e atender os requisitos mínimos do Compliance.  O processo de 
homologação segue o fluxo abaixo:

Setor solicita a checagem
de Compliance através de e-mail

Setor de Compliance
cadastra no IBRACEM

IBRACEM inicia a checagem
e classifica o risco

MÉDIO / ALTO / CRÍTICO MÍNIMO / BAIXO

APROVADO

APROVADO

REPROVADO

REPROVADO

REPROVADO

EXTREMO

PRAZOS:
CPF: 2 à 4 dias

CNPJ: 4 à 7 dias
INTERNACIONAL: 7 dias

Entra em follow up, para que o setor 
verifique os riscos e se possui interesse 

em prosseguir.

Setor optou por seguir com
a homologação.

IBRACEM entrará em contato com a 
empresa através de e-mails e ligações.

Vai explicar o fluxo e encaminhar 
login/senha para que a empresa anexe na 

plataforma os documentos pendentes.

O prazo para que as empresas
se regularizem é de 15 dias.

Empresa não apresentou documentos ou
foram insuficientes para reclassificação.

Caso o setor entenda que a contratação 
é fundamental para a Companhia, levará

as empresas reprovadas à D.E.

Empresa apresentou documentos
suficientes para a reclassificação.

As atualizações de contato com a empresa
 serão reportadas nas reuniões de Follow Up.

Caso o setor decida não
seguir com a homologação.
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2.1.2. Certificações

Ao ser homologado, o fornecedor poderá participar das certificações nacionais e 
internacionais de sustentabilidade, devendo este atentar a critérios pré-estabelecidos. As 
certificações aderentes e foco da BSBIOS são:

O programa RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis que 
estabelece metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de 
combustíveis, para incentivar a participação de biocombustíveis na matriz 
energética de transportes do país. O RenovaBio contempla os 
biocombustíveis etanol, biodiesel, biometano, bioquerosene, segunda 
geração, entre outros.

O ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) é um Sistema 
Internacional de Certificação comprovada para a sustentabilidade, reconhecido 
pela Comissão Europeia para demonstrar o cumprimento com os critérios de 
sustentabilidade definidos na RED II Diretiva (UE) 2018/2001, que pode ser 
aplicado para todos os tipos de biomassa e formas de bioenergia, contemplando 
um conjunto equilibrado de critérios ecológicos, sociais e de rastreabilidade.

2BSvs - Biomass Biofuel Sustainability voluntary scheme  é um esquema 
voluntário de sustentabilidade de biocombustíveis de biomassa reconhecido pela 
União Europeia, e tem como objetivo demonstrar a conformidade com os 
critérios de sustentabilidade definidos pela Diretiva Europeia (EU) 2018/2001. 
Este sistema se aplica para a biomassa utilizada como matéria-prima e 
biocombustíveis, biogás e biolíquidos processados a partir dessa biomassa.

A EPA (Environmental Protection Agency) Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA estabelece critérios para o produtor de biocombustíveis demonstrar que 
atende os requisitos do programa RFS2 (Renewable Fuel Standard – Padrão de 
combustíveis renováveis). O produtor de biocombustíveis deverá estar registrado 
na EPA para exportar biocombustíveis ao mercado americano. 
Os volumes produzidos são verificados por terceira-parte.

CARB (The California Air Resource Board) mantém um programa no qual os 
produtores de combustíveis adquirem créditos LCFS (low carbono fuel standard - 
Padrão de combustíveis de baixo carbono). Os produtores de petróleo e diesel 
compram os créditos de produtores de etanol, biodiesel, hidrogênio e energia elétrica 
de fonte renovável para compensar suas emissões. A certificação LCFS da CARB 
demonstra que o produtor de biocombustível atende às exigências de conformidade.
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a) Critérios de Certificações 

b) Pacotes de Benefícios das Certificações  

Requisitos ambientais: os aspectos ambientais estão relacionados principalmente a 
manutenção de vegetação nativa do imóvel rural (biomassa vegetal) e a redução de gases 
de efeito estufa (GEE). É um exemplo de critério a comprovação do não desmatamento de 
vegetação nativa após dez/2007.

Rastreabilidade da matéria-prima: comprovar por meio de documentos legais 
(notas fiscais, romaneio de recebimento, contrato de compra e venda, etc.)  a origem da 
matéria-prima e todos os caminhos que ela percorre nos elos da cadeia produtiva até chegar 
na BSBIOS;

Controle da matéria-prima sustentável: realizar a gestão de estoque, entrada e 
saída da matéria-prima que atender os critérios das certificações para comprovar a 
quantidade efetiva de produto elegível.

Os fornecedores serão apoiados pela BSBIOS, de forma técnica e financeira, a fim de se 
tornarem aptos aos padrões do programa.

*As certificações que vão estar contempladas no programa 2SC BSBIOS são: 1) RenovaBio; 2) EPA/RFS2; 3) ISCC ou 2BSvs; e 4) CARB/LCFS 

O cada certificação obtida, o fornecedor terá acesso a um valor de bônus, quanto mais certificações 
alcançadas, maior é o valor. O bônus é repassado com base no CBIO/tonelada de matéria-prima elegível. 

O que é o CBIO?  
O crédito de descarbonização (CBIO) é um instrumento registrado sob forma escritural, ou seja, é um 
ativo/crédito emitido ao reduzir a emissão de carbono dos combustíveis, regularizado pela Política 
Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio (Lei nº 13.576 de 2017).

2SC BSBIOS 2SC BSBIOS 2SC BSBIOS 2SC BSBIOS

CERTIFICAÇÃO* CERTIFICAÇÃO* CERTIFICAÇÃO* CERTIFICAÇÃO*

Certificação A Certificação A Certificação A Certificação A

Certificação B Certificação B Certificação B Certificação B

Certificação C Certificação C Certificação C Certificação C

Certificação D Certificação D Certificação D Certificação D

ATENDE? ATENDE? ATENDE? ATENDE?

V V V V

V V V

V V

V X X

X

X

X

X
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2.1.3. Certificação ESG

De forma evolutiva, o fornecedor de produto certificado poderá participar da etapa de 
Gestão ESG que irá lhe proporcionar um maior reconhecimento como fornecedor de acordo 
com o seu enquadramento nas categorias ESG desta etapa. Para participar da etapa de 
Gestão ESG o fornecedor de produto certificado deverá estar aprovado com o compliance 
obrigatoriamente nos seguintes critérios:

O desempenho nos critérios ESG é avaliado conforme três aspectos:

 INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:  Cadastro de Empregadores | Trabalho Escravo – MTP;  
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certificado de Regularidade do FGTS | CRF; Débitos de 
FGTS inscritos em dívida ativa | PGFN. 

 INFORMAÇÕES CRIMINAIS:  Representações Fiscais para fins Penais encaminhadas ao 
Ministério Público.

 INFORMAÇÕES AMBIENTAIS:  Licenciamento Ambiental; Certidão Negativa de 
Áreas Embargadas.

 INFORMAÇÕES DE INTEGRIDADE:  Certidão Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa.

 INFORMAÇÕES DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS SÓCIOS E 

 ADMINISTRADORES:  Cadastro de Expulsões da Administração Federal | CEAF.

 INFORMAÇÕES TRANSPARÊNCIA:  Acordos de Leniência | CGU; Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas | CEIS;  Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas 
| CEPIM; Cadastro Nacional de Empresas Punidas | CNEP.

a) Critérios de Certificação ESG

Aspectos Ambientais Aspectos Sociais Aspectos de Governança

•  Requisitos legais;
•  Sistema de Gestão 
  Ambiental (SGA);
•  Boas práticas ambientais;
•  Conscientização e educação.

•  Requisitos legais;
•  Sistema de Saúde e
Segurança do Trabalho (SST);
•  Práticas e iniciativas sociais;
•  Conscientização e educação.

•  Gestão da empresa;
•  Boas práticas de governança;
•  Conscientização e educação.
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b) Pacotes de Benefícios da Certificação ESG  

3. Contatos

2SC BSBIOS2SC BSBIOS2SC BSBIOS2SC BSBIOS

CATEGORIA 1: ESG+ CATEGORIA 2: ESG++ CATEGORIA 3: ESG+++ CATEGORIA 4: ESG++++

Conforme o desempenho nos critérios ESG o fornecedor certificado ou em compliance com 
os critérios das certificações terá acesso aos benefícios correspondentes ao seu grau de 
maturidade. Os benefícios ESG conforme categoria pode contemplar capacitações, 
consultorias, assistência técnica e outros.

Em caso de dúvidas entrar em contato com: 

Sustentabilidade: sustentabilidade.pf@bsbios.com

Originação: orig.graos@bsbios.com
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