
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão



TODOS PELO ALGODÃO 
SUSTENTÁVEL

Coordenação nacional: Abrapa

Coordenação e implantação nos estados: Associações estaduais participantes do programa:



Histórico do programa Algodão Brasileiro 
Responsável:

Recorde na certificação de algodão durante a safra 2015/2016: 81% de toda pluma 
produzida no Brasil é certificada pelos mais rigorosos padrões de sustentabilidade 
exigidos pela Abrapa e associações estaduais participantes do programa.  



O que é a Better Cotton Initiative?

Associação pró-sustentabilidade na cultura do algodão, sem fins lucrativos, 
global e inclusiva.

Sede em Genebra, na Suíça

• Melhoria contínua de práticas de produção.

• Relações justas de trabalho.

• Transparência e rastreabilidade.

Visa propiciar a sustentabilidade da cadeia do algodão por meio de: 



BCI: mais de 200 marcas reconhecidas 
internacionalmente:

Outras categorias de associados reúnem:

• Representantes da indústria têxtil.  

• Organizações de produtores.

• Entidades da sociedade civil.



Programa sustentado em três pilares:

Que contemplam a “atividade meio e a atividade fim” do cotonicultor.



Alinhamentos:
• 100% alinhado com a legislação trabalhista brasileira (CLT).

• 100% alinhado com a NR 31: segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural.

• 100% alinhado com as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Garantias ao trabalhador:
• Contratação legal, salário justo, adicionais de lei, descanso semanal e férias 

remuneradas.

• Casa ou alojamento, alimentação, assistência à saúde, transporte e estrutura para 

descanso, lazer e integração.

• Não discriminação e liberdade de associação sindical.

PRINCÍPIO:
Respeito e valorização do trabalhador

Compromisso especial: “zero %” em trabalho infantil e trabalho análogo a 

escravo, indigno ou degradante.



DUAS VERTENTES:
Desempenho ambiental e boas práticas agrícolas

Promove a relação entre o homem e a natureza, visando à:

• preservação permanente de ecossistemas;

• proteção de nascentes, cursos e reservas de água; e

• qualidade do ar, da água e do solo.  

Metas prioritárias:

• Manter a biodiversidade no sistema de produção: medidas eficazes contra a 

contaminação do meio ambiente e para a preservação da fauna e da flora. 

• Proteger os trabalhadores contra a exposição aos agentes químicos utilizados 

nas lavouras.  

Compromisso especial: apoio e prática da política de governo para 

ocupação e uso do solo, que inclui a preservação dos grandes biomas do 

Brasil: Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.



Premissa:
As boas práticas sociais e ambientais trazem, em sua essência, ganhos que promovem 
a consolidação e a prosperidade do negócio.

Exemplos:
• Ao praticar a legalidade dos contratos de trabalho, o produtor previne-se em 

relação aos onerosos custos de processos trabalhistas.
• Ao evitar a degradação do solo, como, por exemplo, a utilização de curvas de nível, 

o produtor mantém a produtividade e garante a terra para o futuro da produção.

CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DO PROGRAMA ABR:
Oportunidade de fazer do algodão responsável um 
investimento rentável para o produtor



Critérios de certificação ABR

Os pilares são expressos  por meio de oito critérios
Os critérios são divididos em itens ou questões de verificação.

Critérios:

1. Contrato de trabalho.

2. Proibição de trabalho infantil. (100%)

3. Proibição de trabalho análogo a escravo, indigno ou degradante. (100%)

4. Liberdade de associação sindical.

5. Proibição de discriminação de pessoas.

6. Segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural.

7. Desempenho ambiental.

8. Boas páticas agrícolas.

Os critérios 2 e 3 são de conformidade obrigatória total (100%).

Os demais critérios têm conformidade mínima evolutiva, que começa 

com 85% (primeira safra).

100% de conformidade obrigatória nos CMPs.  



Certificação ABR e Licenciamento BCI. Como funciona?

Processo em três etapas macro:

1. DIAGNÓSTICO 
DA UNIDADE 
PRODUTIVA (UP) 

2. CORREÇÃO 
DE NÃO 
CONFORMIDADES

3. AUDITORIA
DE CERTIFICAÇÃO/
LICENCIAMENTO

Fases 1 e 2: 
condução e monitoramento da 

associação estadual.

A cargo de uma 
auditoria externa  
independente*

 Empresas certificadoras acreditadas internacionalmente e credenciadas pela Abrapa: 
ABNT, SGS, GENESIS GROUP, ETC.

O start é a assinatura do termo de adesão
Por meio do benchmarking, nesse momento, o produtor deve declarar sua adesão a BCI.



Melhoria contínua e evolução das propriedades:

*Importante: Qualquer evidência de trabalho infantil ou escravo desqualifica a unidade 
produtiva no processo de certificação.  



Fonte: Abrapa. Dados referentes à safra 2015/2016.

Distribuição da 
certificação ABR no 
Brasil – Safra 
2015/2016:



Evolução da área plantada – Programa ABR e BCI:

Fonte: Abrapa, 2017.



Evolução da produção de pluma certificada –
Programa ABR e BCI:

Fonte: Abrapa, 2017.



Obrigado!

Fernando Rati
Gestor de Sustentabilidade – Abrapa

fernando@abrapa.com.br

MUITO OBRIGADO!


