
	

 
 
 

Brasília/DF,	fevereiro	de	2021.	
	
	
Relatório	de	conclusão	de	safra	de	Sustentabilidade	–	2019/2020	
Programa	Algodão	Brasileiro	Responsável	(ABR)	e	Better	Cotton	Initiative	(BCI)	
	
O	presente	relatório	traz	os	principais	informações	e	números	sobre	o	programa	de	
sustentabilidade	 Algodão	 Brasileiro	 Responsável	 (ABR)	 e	 Better	 Cotton	 Initiative	
alcançados	na	safra	2019/20.		
	

1) Briefing	sobre	programa	de	sustentabilidade	Algodão	Brasileiro	Responsável	
(ABR)	e	Better	Cotton	Initiative	(BCI):	

	
• O	 programa	 Algodão	 Brasileiro	 Responsável	 (ABR)	 é	 uma	 certificação	 que	

atua	 em	 benchmarking	 desde	 2013	 com	 a	 principal	 entidade	mundial	 de	
algodão	 sustentável:	 a	 Better	 Cotton	 Initiative	 (BCI).	 Esta	 entidade	 suíça	
reúne	em	seu	conselho	de	administração	as	principais	marcas	mundiais	(Ex:	
Nike,	 Adidas,	 Ralph	 Lauren,	 Levis,	 H&M,	 entre	 várias	 outras),	 e	 promove	 a	
produção	de	algodão	sustentável	no	mundo;	
	

• O	 Brasil	 é	 o	 campeão	 em	 produtividade	 de	 algodão	 em	 condições	 de	
sequeiro	 do	 mundo	 com	 1.802	 Kg/hectare,	 ou	 seja,	 que	 depende	
exclusivamente	da	água	da	chuva	para	a	produção.	Nossa	produtividade	é	
95%	superior	à	média	dos	EUA,	segundo	colocado	no	ranking	mundial;	
	

• 92%	 da	 área	 de	 algodão	 é	 de	 sequeiro	 na	 safra	 2019/2020,	 e	 apenas	 8%	
irrigada.	Com	isso,	somos	sustentáveis	e	competitivos	ao	mesmo	tempo;	
	

• O	Brasil	é	o	maior	 fornecedor	de	 algodão	BCI	 do	mundo,	 responsável	 por	
36%	de	todo	algodão	de	origem	Better	Cotton	comercializado	atualmente,	
ou	seja,	mais	1/3	das	transações	globais	da	Better	Cotton	Initiative;	

	
• O	protocolo	de	verificação	do	programa	de	sustentabilidade	da	Abrapa	 traz	

224	 itens	 dos	 principais	 requisitos	 da	 legislação	 nacional	 e	 internacional	
divididos	 em	 oito	 critérios:	 (1)	 contrato	 de	 trabalho;	 (2)	 proibição	 de	
trabalho	 infantil;	 (3)	 proibição	 de	 trabalho	 análogo	 a	 escravo	 ou	 em	
condições	degradantes	ou	 indignas;	 (4)	 liberdade	de	associação	sindical;	 (5)	
proibição	 de	 discriminação	 de	 pessoas;	 (6)	 segurança,	 saúde	 ocupacional	 e	
meio	 ambiente	 do	 trabalho;	 (7)	 desempenho	 ambiental;	 (8)	 boas	 práticas	
agrícolas.	O	protocolo	de	certificação	possui	178	itens;	
	
	
	
	
	



	

	
• Oito	das	dez	associações	estaduais	filiadas	à	Abrapa	participam	do	programa	

ABR	 e	 BCI,	 sendo	 eles:	 Bahia,	 Goiás,	 Mato	 Grosso,	 Mato	 Grosso	 do	 Sul,	
Maranhão,	Minas	Gerais,	São	Paulo	e	Piauí.	

	
• Cada	associação	estadual	possui	um	departamento	de	sustentabilidade,	com	

engenheiros	 agrônomos,	 técnicos	 agrícolas	 e	 técnicos	 de	 segurança	 no	
trabalho.	As	equipes	são	responsáveis	por	orientar	as	fazendas	optantes	pelo	
programa	 de	 sustentabilidade	 a	 partir	 de	 visitas	 de	 verificação,	 em	 que	 o	
protocolo	 com	 todos	 os	 itens	 sociais,	 ambientais	 e	 de	 boas	 práticas	 são	
vistoriados	um	a	um.	Para	cada	não	conformidade,	é	elaborado	um	plano	de	
ação	 em	 conjunto	 com	 o	 responsável	 da	 fazenda	 que,	 apenas	 quando	
concluído,	a	fazenda	está	liberada	para	a	auditoria	de	terceira	parte.	

	
• As	 auditorias	 são	 anuais,	 individuais	 e	 realizadas	 por	 empresas	

certificadoras	de	terceira	parte,	selecionadas	ano	a	ano	pela	Abrapa.	Para	as	
safras	2018/2019	e	2019/20	as	empresas	certificadoras	credenciadas	foram:	
ABNT,	Bureau	Veritas,	GenesisGroup	e	SGS.	

	
	

2) Principais	números	históricos	do	programa	para	a	safra	2019/20	
	

• O	 programa	 Algodão	 Brasileiro	 Responsável	 e	 Better	 Cotton	 Initiative	
certificou	 1,25	 milhão	 de	 hectares	 de	 algodão	 na	 safra	 2019/20	 e	 2,2	
milhões	 de	 toneladas	 de	 pluma,	 um	 recorde	 em	 volume	 de	 algodão	
certificado	pelo	Brasil; 
 

• O	volume	de	pluma	certificada	pelo	programa	Algodão	Brasileiro	Responsável	
e	Better	Cotton	Initiative,	de	2,2	milhões	de	toneladas	é	8%	superior	ao	que	
foi	certificado	na	safra	2018/19; 
	

• O	volume	de	pluma	certificada	representa	75%	de	toda	a	produção	nacional	
de	 algodão	 brasileira	 auditada	 seguindo	 os	 melhores	 padrões	 sociais,	
ambientais	e	econômicos. 

	
3) Brasil	 é	o	maior	 fornecedor	mundial	de	algodão	 licenciado	BCI	novamente	

em	2019	
	

• O	relatório	oficial	de	safra	da	Better	Cotton	 Initiative	 foi	publicado	no	 início	
de	julho/2020	com	dados	referentes	a	2019	e	o	Brasil	continua	como	maior	
fornecedor	de	algodão	sustentável	do	mundo,	aumentando	a	participação	
no	contexto	mundial	para	36%	de	todo	algodão	Better	Cotton	produzido	e	
comercializado	 no	 planeta	 (em	 2018	 respondeu	 por	 31%).	 Dessa	maneira,	
atualmente	 somos	 responsáveis	 por	 mais	 de	 1/3	 de	 todo	 algodão	 Better	
Cotton.	
	
	



	

	
	
Em	segundo	lugar	está	o	Paquistão,	com	16,1%	do	volume	mundial,	seguido	
da	 China,	 em	 terceiro	 lugar,	 com	 15,9%	 do	 share	 global.	 Os	 EUA,	 principal	
concorrente	 em	 exportações	 de	 algodão	 do	 Brasil	 está	 na	 sexta	 colocação,	
com	pouco	mais	de	300.000	toneladas	de	pluma	licenciada	Better	Cotton,	o	
correspondente	a	5,5%	de	todo	o	algodão	BCIl.	
	
Os	 números	 principais	 da	 BCI	 referentes	 a	 2019	 no	 mundo	 trazem:	 2,3	
milhões	de	produtores	(sendo	2,1	pequenos	produtores	com	área	menor	que	
20	hectares);	 23	países	 produtores	 de	 algodão	membros	da	 entidade	e	 5,6	
milhões	 de	 toneladas	 de	 pluma	 de	 origem	 sustentável	 produzidas,	 o	
correspondente	a	22%	de	todo	o	algodão	produzido	mundialmente.	As	metas	
da	 BCI	 para	 2020	 envolvem	 o	 alcance	 de	 30%	 de	 todo	 algodão	 produzido	
mundialmente	 como	 Better	 Cotton	 e	 licenciamento	 de	 5	 milhões	 de	
produtores.		

	
• O	mapeamento	de	todos	os	países	produtores	de	algodão	que	são	parceiros	

da	 Better	 Cotton	 Initiative	 e	 o	 respectivo	 marketshare	 de	 volume	 e	
participação	estão	na	figura	abaixo:	
	

	
Fonte:	Relatório	Oficial	de	Safra	BCI,	julho	de	2020.	
Link:	http://stories.bettercotton.com/2019AnnualReport/index.html	
	

	


