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Guia Passo a Passo para o Produtor
Solicitação de Selos de Certificação do
Programa ABR no sistema SAI

Brasília-DF, 03 de junho de 2013.
Versão nº 01/2013

1) Introdução
Como estamos em junho de 2013, certamente, o produtor já recebeu a visita da
certificadora independente e, neste momento já está apto a solicitar a impressão dos
selos de certificação ABR para fixá-los aos fardos da fazenda certificada pelo
programa. Abaixo, apresentaremos um passo a passo simples de como este processo
deve ser realizado.

2) Passo a Passo
1º Passo: login e senha – acesso ao Sistema SAI
Logo após a certificação ABR, as associações estaduais encaminharão ao produtor o
login e senha para que ele possa acessar o sistema Abrapa de Identificação situado no
site da Abrapa no endereço http://www.sai.abrapa.com.br/.
Para aqueles usuários que já possuem senha de acesso ao SAI, poderão fazer uso da
mesma para solicitar os selos ABR.
De posse do login e senha, ao acessar o sistema, o produtor visualizará a tela abaixo:

O produtor deverá digitar o login e senha recebidos da estadual para visualizar a tela
que traz o detalhamento de seu pedidos, conforme abaixo:
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2º Passo: Solicitando o selo ABR

IMPORTANTE: antes de acessar o Sistema, o produtor ou o responsável por fazer
os pedidos dos selos ABR, deverá contatar as 03 (três) gráficas credenciadas no
Sistema SAI, safra 2012/13, e realizar a negociação/cotação de preços .
•

Contatos das gráficas credenciadas:

a) APLIC ETIQUETAS (Goiânia/GO)
Contato: Daniela / Marco Antonio
E –mail: daniela@aplicetiquetas.com.br
Fone: (62) 3282-3949 / 8458-1122

b) CLAIR ETIQUETAS (Cuiabá/MT)
Contato: Kelly Manson
E–mail: algodoeiras@clairetiquetas.com.br
Fone: (65) 3313-1500 / 3313-1507

c) INGÁFLEX (Marialva/PR)
Contato: Ronaldo Inumaro
E–mail: algodoeiras@ingaflex.com.br
Fone: (44) 3125-4000 / 9144-0744

Após finalizar a negociação com uma das gráficas credenciadas, deverá entrar
no sistema SAI, clicar na Aba “Solicitação Selo ABR”, conforme imagem abaixo:
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O próximo passo é preencher o cadastro de pedido de selos ABR. Notar que
os dados solicitados estarão relacionados a:
1) Identificação da solicitante;
Obs.: neste item, o produtor deve preencher apenas o campo CNPJ ou o CPF, caso
seja pessoa física e não jurídica.
2) Dados da Safra;
3) Informações para entrega dos selos pela gráfica;
4) Contato.

Abaixo, apresentamos o formulário que será visualizado nessa fase:
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Após inserir todas as informações solicitadas, deverá clicar em “SALVAR
SOLICITAÇÃO”. Em seguida, aparecerá a página que confirma o envio do pedido
com sucesso para a associação estadual validá-lo. Abaixo, a tela apresenta a
mensagem de envio do pedido:

3º Passo: Validação do pedido de selos pela estadual – inserção da
certificadora e número do processo.
A associação estadual receberá um e-mail com os dados do pedido de selos feito
pelo produtor. Ela conferirá todas as informações e para validar a solicitação,
acrescentará dois dados: nome da certificadora e número do processo de
certificação na certificadora, conforme tela abaixo:

IMPORTANTE: caso a estadual verifique que há dados ou informações preenchidos
incorretamente no pedido, entrará em contato e solicitará que o produtor faça as
devidas correções.

4º PASSO: validação do pedido de selos pela Abrapa – confirmação dos dados e
liberação para impressão pela gráfica selecionada pelo produtor.
Após a validação do pedido pela estadual, este será enviado via sistema à Abrapa para
liberação final, conforme imagem abaixo:

6

Após a liberação final por parte da Abrapa, os selos solicitados entrarão na lista de
impressão da gráfica selecionada pelo produtor.

3) Selo ABR
O selo ABR é padronizado nacionalmente. A única variação para cada estado está na
logomarca da estadual e na da empresa certificadora que auditou as fazendas do
estado. Na safra 2012/13, são 06 as estaduais participantes e 03 empresas
certificadoras independentes que auditaram as fazendas. Abaixo, segue o modelo do
selo:
BAHIA – ABAPA
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GOIÁS – AGOPA

MARANHÃO – AMAPA
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MATO GROSSO – AMPA/IAS

MATO GROSSO DO SUL – AMPASUL

MINAS GERAIS – AMIPA
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4) INFORMAÇÕES ÚTEIS
Em caso de dúvidas, entrar em contato:
1) Gráficas credenciadas no SAI
Para: Cotação, Impressão e Entrega de Selos.
IMPORTANTE: antes de acessar o Sistema, o produtor ou o responsável por fazer
os pedidos de Selos ABR, deverá contatar as 03 (três) gráficas credenciadas no
Sistema SAI, safra 2012/13, e realizar a negociação/cotação de preços.
 APLIC ETIQUETAS (Goiânia/GO)
Contato: Daniela / Marco Antonio
E-mail: daniela@aplicetiquetas.com.br
Fone: (62) 3282-3949 / 8458-1122
 CLAIR ETIQUETAS (Cuiabá/MT)
Contato: Kelly Manson
E– mail: algodoeiras@clairetiquetas.com.br
Fone: (65) 3313-1500 / 3313-1507
 INGÁFLEX (Marialva/PR)
Contato: Ronaldo Inumaro
E–mail: algodoeiras@ingaflex.com.br
Fone: (44) 3125-4000 / 9144-0744
2) Associações Estaduais – Abapa, Agopa, Amapa, Ampa/IAS, Ampasul e
Amipa.
Para: login, senha de acesso ao sistema e validação do pedido
 Abapa
Contato: Maurício Leite
E–mail: sustentabilidade@abapa.com.br
Fone: (77) 3614-9000 / (77) 8827-1268
 Agopa
Contato: Lilian Gonçalves
E–mail: sustentabilidade@agopa.com.br
Fone: (62) 3241-0404 / (64) 3613-0152

10

 Amapa
Contato: Marcelo Francisco
E–mail: marcelo.francisco@slcagricola.com.br
Fone: (62) 3425 - 9440
 Amipa
Contato: Elton caixeta
E–mail: sustentabilidade@amipa.com.br
Fone: (34) 3821 – 5828
 Ampa/IAS
Contato: Paula Ferreira
E–mail: seloias@algodaosocial.com.br
Fone: (65) 3322-0001
 Ampasul
Contato: Marcelo Escher
E–mail: sustentabilidade@ampasul.com.br
Fone: (67) 3562 - 3498

3) Abrapa
Para: Acesso ao Sistema e Confirmação final do pedido
Contatos:
Rogério Paulino de Souza
E-mail: sai@abrapa.com.br
Fone: (61) 3028 - 9711

Denilson Galbero
E-mail: sustentabilidade@abrapa.com.br
Fone: (61)3028 – 9701
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