
1

Better Cotton Tracer

Instruções para fazendas da Abrapa 

Setembro de 2015



A Better Cotton Tracer (BCT) é uma plataforma de rastreabilidade online usada por fábricas descaroçadoras, 

comerciantes, fiadoras, tecelagens e revendedores para registrar compras e vendas de Better Cotton. Esta 

rastreira o movimento de volumes de Better Cotton quando esta movimenta a cadeia de fornecimento. 

No início de cada estação seu volume licenciado será inserido como crédito Better Cotton de fios de algodão 

(estoque). Sempre que vender Better Cotton, seu cliente insere todos os detalhes relevantes da compra na Better 

Cotton Tracer e você simplesmente verificará e reconhecerá esta transação. 

Este manual mostra como visualizar, verificar e reconhecer suas vendas Better Cotton. 

Sua conta na Better Cotton Tracer



 Garantir que está usando um dos browsers suportados

 Permitir pop-ups

 Conta é bloqueada após três tentativas sem sucesso

Acessar sua conta Better Cotton Tracer



https://cottontracer.bettercotton.org/

 Inserir seu nome de usuário e palavra-passe

Acessar sua Conta Better Cotton Tracer

https://cottontracer.bettercotton.org/


Após acessar, assim parece sua tela inicial:

Você verá um caixa chamada ‘Transações que requerem ação’. Esta lista mostra todas as compras pelo seu 

cliente que precisam do seu reconhecimento. 

Reconhecer sua venda de Better Cotton de fio de algodão



Clicar na transação listada na sua caixa ‘Transações que requerem ação’ para visualizar os detalhes inseridos pelo 

seu cliente.

Reconhecendo sua venda Better Cotton de fio de algodão



Verificar os detalhes da transação inseridos pelo  seu cliente.

Reconhecer sua venda Better Cotton de fio de algodão



Se os detalhes inseridos pelo seu cliente 

estão corretos, favor clicar em ‘Rever’. 

Então selecionar ‘Mantenha ‘confirmado’ e 

adicione um comentário’. 

Também é possível recusar a transação, 

manter o status ou solicitar uma mudança 

do seu cliente. 

Clicar em ‘Ok’. Quando isto foi feito, o 

crédito correspondente será 

eletronicamente transferido da sua conta 

para a conta do seu cliente.

Reconhecer sua venda Better Cotton de fio de algodão



Após reconhecer todas as suas 

transações, a caixa ‘Transações que 

requerem ação’ estará vazia. 

Reconhecer sua venda Better Cotton de fio de algodão

Clicar em ‘Transações’ no menu da lateral esquerda da sua tela. Após reconhecer suas vendas, o status é 

‘Reconhecido’. 



Quando terminar de reconhecer suas vendas, simplesmente clicar em ‘Fechar sessão’ na parte superior direita da 

sua tela. 

Fechar a sessão no Better Cotton Tracer 



11

Se houver alguma dúvida, favor entrar em contrato: 

Fernando Rati,

Gestor de Sustentabilidade fernando@abrapa.com.br

No caso de haver problemas em acessar a Better Cotton Tracer, favor 

enviar uma mensagem para support@bettercotton.org mencionando 

seu código BCI no cabeçalho do e-mail. 

mailto:fernando@abrapa.com.br
mailto:support@bettercotton.org

