MANUAL DE OPERAÇÕES ABR (Versão 1.0 de 04.04.2018)
CHAVE DE ACESSO CERTIFICADORA

1. LOGIN
1º Passo: Insira os dados de acesso (E-mail e Senha).
2º Passo: Após inserir os dados de acesso, para realizar a autenticação do usuário, basta clicar em
(ACESSAR).
3º Passo: Caso tenha qualquer problema de acesso ou tenha esquecido a senha, tente realizar a
redefinição de senha clicando em (Esqueci minha Senha).
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4º Passo: Digite o e-mail utilizado para realizar login.
5º Passo: Clique em (OK) para realizar a redefinição de senha.
6º Passo: Caso queira cancelar a redefinição de senha, clique em (Voltar).
Obs.: Caso continue tendo problemas de acesso, entre em contato com a equipe de suporte da
Abrapa (61) 3028-9711.

2. HOME
1º Passo: Acesso ao menu (Home) com identificação de usuário logado.
2º Passo: Menus de acesso para o Perfil Certificadora.
3º Passo: Caso deseje sair do sistema, clique em (LOGOUT).

3. VCP
1º Passo: Acesso ao menu (VCP).
2º Passo: Lista de Unidades Produtivas que já finalizaram VDP pelo Perfil Estadual.
3º Passo: Download de planilha VCP.
4º Passo: Upload de planilha VCP.
5º Passo: Reenvio de planilha VCP para o responsável da Unidade Produtiva.
6º Passo: Upload de Nota Explicativa.
7º Passo: Encerramento de VCP.

4. Upload de VCP
1º Passo: Nome de Unidade Produtiva.
2º Passo: Selecione a planilha VCP devidamente preenchida. Caso a planilha esteja preenchida
icorretamente, o sistema identificará, informara o usuário e não realizará a importação do
arquivo.
3º Passo: Para finalizar o upload de VCP, clique em (UPLOAD DE VCP).
4º Passo: Caso deseje cancelar o upload, clique em voltar.
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5. Encerra VCP
1º Passo: Acesso ao menu (VCP).
2º Passo: Nome de Unidade Produtiva.
3º Passo: Para encerrar (Finalizar) a VCP, clique em (ENCERRAR).
4º Passo: Caso queira cancelar o encerramento de VCP, clique em (Voltar para Listagem).
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6. Final Processo
1º Passo: Acesso ao menu (Final Processo).
2º Passo: Lista de Unidades Produtivas que tiveram a VCP finalizada.
3º Passo: Opção para finalização de processo de certificação. Ao clicar, o usuário será direcionado
para página de Número de Certificado.

6.1 Número de Certificação
1º Passo: Nome de Unidade Produtiva.
2º Passo: Campo disponível para inserir nome da certificadora responsável pelo processo de
certificação da Unidade Produtiva.
3º Passo: Campo disponível para inserir número de certificado da Unidade Produtiva recebido pela
certificadora.
4º Passo: Dados de responsável (Perfil Estadual) na estadual (Associação).
5º Passo: Para registrar o (Nome de Certificadora/Número de Certificado) e finalizar o processo de
certificação, clique em (SALVAR).
6º Passo: Caso queira cancelar a imputação de informações e finalização de processo de
certificação, clique em (Voltar para a Listagem).
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7. Controle
1º Passo: Lista de Unidades Produtivas que finalizaram VDP.
2º Passo: Identificação de Unidade Produtiva com as informações de certificação.
3º Passo: Filtro para consulta de Unidades Produtivas.
4º Passo: O usuário pode correr ou selecionar a página que deseja consultar.
5º Passo: É apresentada a página de navegação atual da lista e a quantidade total de páginas.
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Fluxo do processo de certificação Algodão Brasileiro Responsável (ABR)
Abrapa - Março 2018

Sinda

ABR

Fase habilitar UP Sinda

Fase de convite e aceite ABR

Fase de upload do Termo de Adesão

Fase VDP

Fase PCNC

Fase VCP

Certificado ABR

Selo ABR

Licença BCI

Gatilho: Produtor, Grupos de Produtores e Unidades Produtivas
Cadastrados no Sinda

Gatilho: Habilitar Unidade Produtiva no
Sinda

Gatilho: Aceite na participação do programa ABR

Gatilho: Upload do Termo de
Adesão

Gatilho: Upload e
encerramento da planilha
VDP

Gatilho: Encerramento da
planilha VDP

Gatilho: Encerramento da
planilha VCP
(UP
Aprovada)

Gatilho: UP aprovada na fase
VCP prenchimento do nome de
certificadora e número do
certificado

Gatilho: Encerramento
de Certificação ABR

Estadual: Cadastros no Sinda
de:
a) Produtor
b) Grupo de Produtores

Estadual: Após cadastro de
Unidade Produtiva + Gestão
(Produtor ou Grupo de Produtores)
Habilitar Unidade Produtiva para
operar nos demais sismtemas
(ABR, SBRHVI e SAI)

c) Unidade Produtiva

Estadual: Cadastra Responsáveis ABR de
Unidades Produtivas:

a) Para Safra 2017/18 selecionar a safra de
certificação correspondente a UP (1ª, 2ª, 3ª,
4ª ou 5ª safra). Para as demais safras a
seleção será automática.

Estadual: Faz o upload do Termo de Adesão
devidamente preenchido e assinado pelo produtor.
*Opção para pular VDP

Certificadora: Faz o download da
planilha VCP

Caso tenha optado por Pular
VDP na fase de upload do
Termo de Adesão, a fase de
VDP será encerrada
automáticamente

Certificadora: Após
preenchimento da planilha VCP in
loco na UP, upload e
encerramento da planilha VCP
(Arquivos apenas do sistema)

c) CPF Responsável:
d) Nome Responsável ABR:
e) E-mail Responsável ABR:

Estadual: Após preenchimento
da planilha VDP in loco na UP,
upload e encerramento da
planilha VDP (Arquivos apenas
do sistema)

Caso tenha itens não
conformes em VDP o sistema
gerará arquivo de PCNC

Estadual: clique no ícone ENVIAR CONVITE

Produtor: Recebimento do e-mail de
convite, enviado para o responsável ABR
cadastrado

Produtor: opta (aceita) no sistema em ser
somente certificado ABR ou certificado
ABR + licenciado BCI

*Importante:

Legenda:
Negrito
Negrito

"Gatilhos"
Novo Processo

Produtor: Download do Termo de Adesão
(anexo ao e-mail convite), assinatura e
encaminhamento à estadual
correspondente

Estadual: Apenas para áreas
anexas, estadual faz upload de
Nota Explicativa. *Processo
novo: todas as Ups devem ter
a possibilidade de upload de
Nota Explicativa

Produtor: possibilidade do
produtor fazer download da
lista VDP

Estadual: Faz o download da
planilha PCNC

Certificadora: Apenas para áreas
anexas, estadual faz upload de
Nota Explicativa. *Processo
novo: todas as Ups devem ter a
possibilidade de upload de Nota
Explicativa
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Produtor: possibilidade do
produtor fazer download da lista
VCP
Estadual: Após preenchimento
da planilha PCNC in loco na UP,
upload e encerramento da
planilha PCNC (Arquivos
apenas do sistema)

Produtor: Possibilidade do
produtor fazer download da
planilha PCNC

Produtor: Em caso de VCP
reprovada, possibilidade de
pedido de Revisão

Certificadora: Caso a UP tenha
alcançado o nível de
conformidade mínimo
(aprovada), preencher os
campos de Nome de
Certificadora e Número do
Certificado no sistema
(Encerrando Certificação)

Produtor: Apenas as UPs
aprovadas no processo de
certificação poderão fazer a
solicitação do selo

Produtor: A quantidade de selos
será atrelada à área de algodão
declarada no Sinda, ainda na
Produtor: Possibilidade de fazer
fase de cadastro. *Processo
pedidos de Selo ABR no SAI
novo: produtor poderá pedir
de 0 a 10 selos/hectare
plantado

Produtor: Cadastra pedido de
Selo ABR com seleção a gráfica
escolhida no sistema SAI (Para
Estadual)

Estadual: Analise e autorização
de Pedido de Selo ABR (Para
Abrapa)
Abrapa: Analise e autorização
de Pedido de Selo ABR (Para
Gráfica)
Gráfica: Confecção de Selos e
Entrega ao Produtor

Abrapa: Upload da
Licença BCI
correspondente à UP
(apenas para UPs
optantes BCI)

Abrapa: Preenchimento
do código BCI
correspondente à UP
(apenas para UPs
optantes BCI)

Encerramento do
processo. *Pedido de
selo ainda deve estar
aberto.

Produtor: Possibilidade
em fazer download da
Licença BCI

