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Destaques
Produção Better Cotton
Mais de 68.000 agricultores receberam treinamento contra uma meta de 44.000
Mais de 28.000 agricultores produziram Better Cotton na safra de 2010/2011
Mais de 93.000 hectares foram cultivados como Better Cotton
Uma média de 42% dos agricultores do projeto atenderam os Critérios Mínimos de
Produção da BCI
Os agricultores Better Cotton produziram mais de 77.000 METROS de fibra Better Cotton

Desenvolvendo o Sistema Better Cotton
A BCI e seus Parceiros Implementadores trabalharam juntos em 15 projetos no Brasil,
Índia, Mali e Paquistão
Um Sistema de Rastreamento do Fardo centralizado que mantém a integridade da
cadeia de fornecimento Better Cotton foi desenvovido em 2010
Coordenadores da cadeia de fornecimento indicados na Índia e Paquistão
29 beneficiadores utilizaram o Sistema de Rastreamento do Fardo com êxito
Progresso significativo em estender o alcance e o engajamento na China e Tajiquistão

Crescimento do número de associados
A adesão à BCI aumentou de 25 membros em janeiro de 2010 para 73 membros em maio
de 2011

A Better Cotton Initiative (BCI) é uma iniciativa
envolvendo diversas partes interessadas que
existe para globalizar a produção do algodão:
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MELHOR para as pessoas que o produzem,
MELHOR para o meio em que ele é cultivado e
MELHOR para o futuro do setor.
Este é o primeiro Relatório Anual dos Membros
da BCI.
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MENSAGEM DO CONSELHO
S

ei que o ano de 2010 será sempre um

marco em minha memória. Foi em 2010
que muitos anos de ideias, trabalho e
discussão finalmente puderam ser
concretizados. Literalmente! Em 2010, a
colheita de Better Cotton foi bem
sucedida. Em 2010, a teoria virou prática
para praticamente 70.000 agricultores em
todo o mundo. E em 2010, tivemos prova
inequívoca que o Sistema Better Cotton
não somente produziu um algodão mais
sustentável, mas também mudou vidas
para melhor.
É verdade que ainda temos um longo
caminho a percorrer. 2010 também nos
deu muitas lições valiosas que estamos
tentando assimilar. Este processo de
aprendizado é o núcleo que rege a BCI.
Temos ciência que não vamos saber de
tudo logo de início. Sabemos que a
indústria do algodão é um organismo
complexo e dinâmico do qual ninguém tem
uma visão completa. E estamos cientes
que será necessário fazer ajustes
regularmente. É por este motivo que
desde o início, existe um esforço
consciente dentro da BCI para criar uma
cultura de abertura, entendimento e

cooperação. Quando combinado com
dedicação e um espírito de implementação
prática, é possível obter uma cultura única
que nos permite – em um tempo
relativamente curto – tornar o sonho do
Better Cotton em uma realidade palpável e
útil. Os produtos contendo Better Cotton já
estao sendo enviados às lojas. Olhando
para o futuro, existe uma série de
questões que devem ser abordadas. Em
nível de propriedade rural, uma
administração robusta é, por vezes, um
grande desafio, mas estamos trabalhando
para encontrar o equilíbrio certo entre
muita e pouca comunicação.
Além disso, muitos varejistas focam no
mapeamento preciso de suas cadeias de
fornecimento. Isto não só auxiliaria a
enviar o sinal correto a todos os membros
da cadeia de fornecimento, mas também
facilitaria na busca de Better Cotton por
parte dos varejistas.
A escalabilidade também representa um
obstáculo em potencial. Temos ciência do
perigo de sermos vítimas do nosso próprio
sucesso, portanto avaliamos o baixo
custo, a facilidade de implementar
modelos, permitindo assim que a BCI
atenda o seu objetivo de tornar o

Better Cotton uma realidade para o
mercado de massas.
Mas antes de tudo, permita-nos celebrar o
ano de 2010 – um ano que representa o
marco em que Better Cotton foi pela
primeira vez produzido e passou com êxito
pela cadeia de fornecimento. Nosso sonho
de transformar toda a indústria não será
realizado da noite para o dia. Porém as
sementes foram plantadas.
A nossa iniciativa tem contado com o
esforço coletivo desde o início e a colheita
deste ano – incluindo a própria BCI – não
seria possível sem o imenso apoio e
dedicação dos nosso Parceiros
Implementadores, nosso generosos
doadores, o Secretariado da BCI e – é
claro – os próprios agricultores. Para mim,
tem sido uma grande honra atuar como o
presidente do Conselho BCI. Embora o
bastão já tenha sido entregue para
Michael Kobori, que assumiu a presidência
em julho de 2011, continuarei com as
minhas atividades junto com todos vocês
nesta grande aventura.
Tenha uma boa leitura!
Guido Verijke,
Presidente do Conselho de 2010

(Da esquerda para a direita):
Bilal Israel Khan, Guido
Verijke, Michael Kobori, Helena
Helmersson, Janet Mensink,
Keith Tyrell, Lise Melvin, Hammad
Naqi Khan, Henrik Lampa, David
Rosenberg, Chris Ward
[Conselho BCI, maio/junho de 2011]
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PROGRESSO CONTRA O PLANO
ESTRATÉGICO
Vinculando a oferta com a demanda

2010 representou um grande início para Better Cotton, treinando mais de 68.000 agricultores
(contra uma meta de 44.000!) e acompanhando o cultivo de quase 230.000 hectares. A aderência
média (% de agricultores de projeto que atenderam os Critérios Mínimos de Produção da BCI)
apresentou uma porcentagem bastante respeitável de 42% , e quando agrupados, os agricultores
BCI produziram mais de 77.000 metros de fibra Better Cotton.
“Uso reduzido de defensivos e
água e mais renda para os
agricultores – a BCI leva a
maior sustentabilidade da
produção de algodão.”
[ WWF ]
Paquistão

No de agricultores
Área cultivada
Metros de fibra de
algodão
Rendimento

Índia

Better
Cotton

Projeto
BCI
Total

Better
Cotton

Projeto
BCI
Total

Better
Cotton

12.209
39.421
21.004

42.278
160.444
86.723

12.871
16.232
10.263

22.314
29.083
17.974

1.522

1.544

1.917

1.873

Mali

Brasil

Total

Projeto
BCI
Total

Better
Cotton

Projeto
BCI
Total

Better
Cotton

Projeto
BCI
Total

3.610
10.121
3.380

3.953
10.121
3.380

49
27.655
42.533

49
27.655
42.533

28.739
93.429
77.185

68.594
227.303
150.610

795

795

3.668

3.668

A BCI é uma importante direção estratégica para a
cotonicultura. Para nós, ela auxilia a criar novas
relações comerciais e faz parte da nossa abordagem
para gerenciamento de risco.
[ Ecom Cotton Group ]
Com base no aprendizado em grupo, a BCI
promove que os agricultores tomem a sua
Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 7

responsabilidade em melhorar a sua
subsistência. Ela respeita as condições locais e
foca nos progressos obtidos anualmente. Isso
tudo auxilia a encontrar as melhores e mais
inovadoras maneiras de sustentar os
agricultores.
[ Solidaridad ]
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Metas para 2012

Progresso de 2010 em
direção às metas de
2012

Atividades de 2011

15% da produção global de algodão é
representada pela demanda dos
membros varejistas/marcas da BCI.

3,6% da produção global (até
dezembro de 2010, baseado nos
números da ICAC).

1,3% da produção global de algodão
(300.000 metros de fibra) é produzido
como Better Cotton no Brasil, Índia,
Paquistão e África Ocidental e Central.
50% do Better Cotton produzido é
usado pelos membros Varejistas e
Marca BCI.

25,7% da meta: 77.185 metros.

Desenvolver ainda mais a proposta de
valor para Varejistas e Marcas,
desenvolver novos materiais de
comunicação e compartilhar estudos de
caso sobre o impacto no campo.
Potencial volume de mais de 258.000
metros de fibra Better Cotton para 2011/12
(se todos os agricultores se qualificarem).

O Sistema Better Cotton em
desenvolvimento na China e Ásia
Central.
Informações publicamente disponíveis
estão acessíveis permtindo que
qualquer país cultive
Better Cotton.

Piloto em Xinjiang com início na China
em 2011 (estimativa de 4.000
produtores abrangendo 8.300 ha).
Informações sobre o Sistema Better
Cotton estão disponíveis na Internet em
inglês, francês e português. Critérios e
Princípios de Produção para Better
Cotton rambém foram traduzidos para
chinês, espanhol e russo.
O estudo de caso dos agricultores
Better Cotton em Mali mostrou um
aumento de 25% na rentabilidade em
relação aos agricultores convencionais.

Demonstrada a rentabilidade financeira
aumentada para agricultores que
produzem
Better Cotton.
A análise de dados da avaliação da
propriedade rural mostra resultados
positivos.
Pelo menos 60% dos custos
operacionais da Associação BCI são
cobertos pelas taxas de
adesão/associação.

Cödigo único de identificação do fardo
(sistema UBIC estabelecido e utilizado
com êxito na Índia, Mali e Paquistão).
29 beneficiadores trabalhando com o
sistema Better Cotton para segregar os
fardos Better Cotton. Aquisição por
Varejistas e Marcas em progresso.

A avaliação inicial sugere que é
possível obter uma significativa
redução no uso de água, fertilizante e
defensivos.
Da renda total recebida, as taxas de
adesão/associação respondem por
25%.

Número de beneficiadores em cooperação
com provável crescimento
(92 registrados até o momento).
Em razão de diversos fatores, somente
5.708 metros de fibra receberam UBICs
(excluindo Brasil).
A BCI está trabalhando com a cadeia de
fornecimento para aumentar
significativamente a porcentagem de
fardos Better Cotton, assim como
impulsionar a capacidade dos
compradores de localizar e adquirir Better
Cotton.
Aprovação do Conselho BCI para
estabelecer BCI no Tajiquistão em 2012,
sujeito a garantia de financiamento.
O site da Internet passará por
modificações para torná-lo mais acessível
aos usuários em 2011 com
disponibilização de materiais somente para
membros em uma seção protegida por
senha
Com bases nos números obtidos no 2o ano
e esforços de treinamento rendendo mais
frutos, teremos possivelmente uma
tendência mais estável em direção a
aumento na rentabilidade.
A análise de dados da próxima safra
indicará uma grande diferença com uso do
Banco de Dados do Projeto.
Decisão do censelho em reduzir a meta
para 30% almejando 100% de
autossustentabilidade até 2015. Foco em
2011 para desenvolver modelo de receita
mais susentável para BCI.
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Adesão/Associação
Fundação para o sucesso
2010 foi o primeiro ano em que a BCI operou como uma associação de membros independentes e
isto apresentou a oportunidade de testar nossa oferta de adesão/associação e o processo de
gerenciamento. Desde o seu início em 2010, o número de membros aumentou significativamente,
de 24 em janeiro de 2010 para 73 até maio de 2011 (Figura 1).
Em 2010, auxiliamos nossos
membros a transferir com êxito o
Better Cotton da semente para o
produto. As principais atividades
conduzidas ao longo do ano
incluíram:
• Um Kit de ferramentas de
Comunicações foi desenvolvido em
2010 para prestar assistência aos
membros com comunicações internas e
externas.
• O Workshop Anual dos Membros foi
realizado em dezembro de 2010. Teve

a participação de 40 membros e dos
membros para discutir e testar
representantes do comitê consultivo. O diferentes opções para melhorar a
feedback do workshop elogiou os
rastreabilidade do algodão.
aspectos de facilitação,
• O sistema de Rastreamento do Fardo
compartilhamento e aprendizado do dia. BCI foi lançado com atualizações
• Foi iniciado um Grupo de Trabalho em semanais do inventário
Cadeia de fornecimento no segundo
Better Cotton disponibilizados para
semestre de 2010. Este grupo auxiliará todos os membros para sustentar ainda
os membros a identificar e superar
mais os esforços para adquirir e usar
barreiras, compartilhar melhores
Better Cotton.
práticas e aprender com as
experiências trocadas. Ele também
oferece um fórum comum para

Membros por categoria 2010

”
Como uma iniciativa que envolve
diversas partes interessadas, a BCI
foca crivelmente nos aspectos da
cotonicultura que acreditamos que
moverá tanto as práticas agrícolas
como o mercado em uma direção
Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 10
positiva.
H&M ]

[LEGENDA]:
Gráfico de setores (de cima para baixo):
Organizações Produtoras
Sociedade Civil
Varejistas e Marcas
Fornecedores e Fabricantes
Membros Associados
[gráfico]:
Figura 1: Crescimento na associação/adesão da BCI
[eixo x]: Janeiro 2010 / Maio 10 / Setembro 2010 / Janeiro 2011 / Maio 2011
SM – Fornecedores e Fabricantes ( e outros intermediários)
RB – Varejistas e Marcas
CS – Sociedade Civil
AM – Membros Associados
PO – Organizações Produtoras
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O objetivo da Iniciativa Better Cotton é a
mesma que a nossa – transformar o modo
como o algodào é cultivado no mundo todo –
para ser mais sustentável.
[ Levi Strauss & Co ] ”

Feedback dos membros – o que você está nos
dizendo*
Fornecimento de Better
Cotton em 2010

Marcas e Varejistas, Fornecedores e
Fabricantes (e outros
intermediários); e Comerciantes
foram perguntados sobre suas
práticas de fornecimento em 2010.
Dos 16 membros, cinco tinham
fornecimento satisfatório com
Better Cotton em 2010. As
explicações para este número
relativamente baixo incluíram:
• O problema dos preços elevados
em comparação ao algodão
convencional
• A dificuldade em encontrar Better
Cotton
• As cotas de exportação indianas
• Membros serem novos para BCI

Como você se beneficiou
com a BCI

Maior pontuação: acesso a uma
rede mais ampla e valiosa!
Outros benefícios identificados
por você:
Para organizações produtoras:
• Assistência do Coordenador
Regional na implementação
• Guia Passo a Passo da BCI para
Implementação
• Atenção dada para capacidade de
construção aos agricultores em nível
local
Para Varejistas e Marcas:
• Acesso a informações e
conhecimento e melhor
entendimento da cadeia de

fornecimento (sustentada pelo
Sistema de Rastreamento do Fardo
BCI)
• Estrutura comum para
compartilhamento de melhores
práticas
• Disposição aumentada e um maior
impacto na colaboração ao abordar
questões ambientais e sociais
• Acesso para correspondência de
financiamento e suporte pelo
secretariado da BCI
Para a sociedade civil:
• Acesso melhorado ao
financiamento
• Experiência aumentada e
capacidade de construção
• Contribuição para e ampliação dos
objetivos organizacionais
• Disponibilização de um sistema
claro e amplamente aceito para
melhorar a sustentabilidade do
algodão

Como podemos dar melhor
assistência a você?
Otimizar a cadeia de
fornecimento: Garantindo que as
informações sejam comunicadas de
modo oportuno e eficiente até o nível
do beneficiador, e que a oferta e a
procura por Better Cotton seja
maximizada. Informações mais
práticas sobre como desenvolver a
cadeia de fornecimento,
especialmente em termos de
trabalho com fornecedores para
introduzir Better Cotton na cadeia.
também foram mencionados:

expandindo o trabalho do Grupo de
Trabalho da Cadeia de Fornecimento
para além do nível do beneficiador e
estimulando maior demanda de
mercado para Better.
Simplificar: tanto o processo como
a documentação.
Melhorar a verificação de
terceiros: tornando-a mais
acessível, mais rápida e mais
confiável.
Fornecer material de suporte
adicional ao membro:
• Material de comunicações
• Casos de negócios
• Números de pegada de carbono
(convencional vs. Better Cotton)
• Diretrizes que fornecem
informações práticas para
implementação por Varejistas e
Marcas

Sugestões específicas a
membros:

Organizações produtoras:
• Implementação do projeto deve ser
mais específica a região (não
generalizada ou baseada no modelo
da Índia/Paquistão) – visitas BCI
mais frequentes para aumentar o
entendimento da região
Varejistas e Marcas:
• Melhorar o Sistema de
Rastreamento do Fardo, tornando as
informações mais facilmente
acessíveis e em tempo real
• Alinhar suporte ao projeto mais
intimamente com as cadeias de
fornecimento existentes, para
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maximizar as oportunidades de
procura
• Fornecer rastreamento para
fiandeiras e fabricantes de tecido
• Dar assistência a pequenas
empresas para apoiar projetos e
atividades do agricultor
Membros da Sociedae Civil:
• Eventos promocionais Better
Cotton para todas as partes
interessadas relevantes,

especialmente em regiões de
membros prioritários
• Desenvolver um portal comum para
notícias e atualizações
• Refinar os métodos de avaliação da
propriedade rural
• Aumentar o número de
Organizações Produtoras e
agricultores envolvidos
Fornecedores e Fabricantes (e
outros intermediários):

• Auxiliar no acesso a financiamento
Membro Associado:
• Prestar suporte a nossa
organização (Parceiro
Implementador) com maior
engajamento com os membros
Varejistas e Marcas
[ Mais adiante consideraremos todas
essas sugestões (algumas já foram
até mesmo enviadas!) – à equipe
BCI]

* O feedback foi resumido a partir dos relatórios anuais de desempenho enviados à BCI, que devem ser enviados por todos os membros. Dos
42 relatórios enviados, recebemos 24 de volta (57%), com a maioria do feedback sendo proveniente de Marcas e Varejistas. Portanto,
gostaríamos de agradecer a todos vocês que enviaram os seus relatórios! A meta para o próximo ano é de 80% dos membros enviando seus
relatórios.
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Atividades BCI em Nível Global
As atividades globais são sustentadas pelo Secretariado BCI, uma pequena
equipe dedicada que existe para servir e expandir o número de membros, e
desempenha um papel vital no desenvolvimento e na manutenção da
integridade do Sistema Better Cotton.
Plataforma ICT – Sistema de
Rastreamento do Fardo
Um Sistema de Rastreamento do
Fardo centralizado mantém a
integridade da cadeia de
fornecimento Better Cotton e foi
desenvolvido em 2010 por meio de
extensa consultoria com os
provedores certificados do sistema
TI de rastreabilidade estabelecido
UTZ. Até agosto de 2010, estava em
operação uma versão beta do
Sistema de Rastreamento do Fardo,
pronto para registrar a primeira
colheita de Better Cotton. Naquele
momento, ele estava disponível em
todas as regiões, com exceção do
Brasil, que tem seu próprio sistema
nacional de rastreamento do fardo.
Foi programado um trabalho para
alinhar esses dois sistemas para o
início de 2011.
Uma barreira para a participação de
muitos beneficiadores foi a ausência
de instalações TI. A BCI intercedeu
auxiliando os beneficiadores a
identificar fardos e entrou com os
dados na Internet com base na trilha
em papel do beneficiador. Ao mesmo
tempo, a BCI está explorando
soluções de longo prazo do mercado
de massa para o problema, como
por exemplo, usando a tecnologia da
telefonia celular.

Engajando as cadeias de
abastecimento dos varejistas
Para melhor tratar as necessidades
de cadeias de fornecimento
específicas do país (que podem
variar amplamente de um país para
outro), a BCI empregou um
Coordenador dedicado em Cadeia
de Fornecimento no país para o
Paquistão (e fez o mesmo na Índia
em 2011).
Em 2010, a BCI trabalhou junto com
55 beneficiadores, realizando visitas
no centro e treinamento em grupo.
Os beneficiadores desempenham
um papel crítico na cadeia de
fornecimento de Better Cotton e a
BCI continuará a tratar das
necessidades dos beneficiadores (e
de outros Fornecedores e
Fabricantes) e estimular a
participação de outros
beneficiadores.
Preparando o solo para expansão
Embora o Better Cotton esteja em
cultivo em quatro países na safra
2010/11, existem planos em
andamento para expandir o
programa para outros países. O
diálogo começou com a Cotton
Incorporated, o National Cotton
Council e o Cotton Council
International para explorar como os
produtores dos EUA poderiam se

engajar com o programa BCI. A
Cotton Inc. produziu uma análise
detalhada sobre a condição das
práticas de produção do algodão nos
EUA e as regulações em
comparação à BCI. A BCI trabalhou
juntamente com a Cotton Made
in Africa (CMiA) para identificar um
modelo para reconhecimento mútuo,
maximizando assim o impacto de
ambos os esquemas para os
agricultores na África. Os Termos de
Referência para o estudo foram
aprovados em dezembro de 2010 e
as discussões de construção estão
em andamento. Também tem havido
interesse significativo em
implementar o trabalho da BCI na
China e no Tajiquistão, com início
planejado de programas BCI nessas
duas regiões em 2012.
Estrutura BCI
A fim de atender efetivamente as
necessidades do programa, a equipe
da BCI praticamente dobrou de
tamanho, das sete pesoas no início
de 2010 para 13 pessoas no final do
ano. Foi introduzido um Diretor de
Desenvolvimento em janeiro e um
Coordenador de Associação/Adesão
de Novos Membros em agosto
.

Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 14

Agricultor indiano ajustando irrigação em gotas nas plantações de algodão
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Atividades BCI em Nível Nacional
A BCI trabalha com membros, Parceiros Implementadores e beneficiadores
para sustentar a implementação do Sistema Better Cotton.
Em 2010, a BCI e seus Parceiros
Implementadores estavam ativos no
Brasil, Índia, Mali e Paquistão,
cobrindo 227.000 hectares. Os
Parceiros Implementadores
trouxeram uma riqueza de
conhecimento sobre
sustentabilidade social, ambiental e
econômica e foram essenciais para
o êxito obtido no ano passado. O
papel dos Parceiros
Implementadores é dar assistência
efetiva aos agricultores e
trabalhadores no cumprimento dos
Critérios e Princípios de Produção e
na condução da autoavaliação
efetiva. O papel da BCI é garantir
que os Parceiros Implementadores

tenham um conhecimento
abrangente do Sistema Better
Cotton a fim de executar o seu papel
de acordo. Assim, em 2010, a BCI
finalizou o Guia Passo a Passo de
Implementação e ferramentas
associadas (disponível em francês,
portugês e inglês) e realizou
inúmeros workshops de treinamento
BCI global e no país. A fim de
manter a credibilidade do Better
Cotton, os quatro Coordenadores
Regionais BCI conduziram
monitoramento regular e visitas de
Verificação da Credibilidade dos
parceiros para cada um dos projetos
em andamento.

O Secretariado BCI também
conduziu o processo de verificação
de terceiros em colaboração com a
Fair Labour Association. Após o
treinamento dos verificadores
aprovados pela BCI em nível
nacional, foram conduzidas 37
visitas de verificação em 2010,
representando aproximadamente
1500 agricultores.
A facilitação da cadeia de
fornecimento também foi uma parte
importante das atividades nacionais
em 2010 possibilitando a produção
de fardos Better Cotton segregados
com a BCI conduzindo visitas no
local e treinamento dos
beneficiadores participantes.

A BCI fez um tremendo trabalho ao
transferir as Boas Práticas de
Gerenciamento, juntamente com
melhorias adicionais, empregadas por
agricultores que estavam tendo os
maiores lucros, estavam cuidando
melhor da saúde do seu solo e do
ambiente, e tinham os trabalhadores
mais satisfeitos da propriedade rural –
para aqueles que estavam labutando
anteriormente sem muito
conhecimento e, por consequência
perdendo oportunidades de prosperar.
[ B.I. Khan, Associação dos Agricultores
do Paquistão]
Número de países participantes
Número de Parceiros Implementadores

4
Paquistão – WWF Pakistan
Índia – WWF India, Solidaridad
Brasil – ABRAPA
Mali – Solidaridad
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Número de Coordenadores Regionais BCI

Número de agricultores participantes
Número de beneficiadores participantes
Total de Better Cotton produzido
(metros de fibra de algodão)

[legenda]
I) ESTÁGIO DE IDENTIFICAÇÃO
Análise da Situação Inicial
Mapeamento e Análise da Parte Interessada
Workshop para Múltiplas Partes Interessadas
Relatório de estágio de identificação enviado à BCI

Total: 4 (ativos)
Pakqustão – 2
Índia – 1
Brasil – 1
Mali – 1
Total: 5
68.000
29 (com 55 participando do treinamento)
77.185

Tempo de Plantio

II) ESTÁGIO DE FORMULAÇÃO
Análise da Situação Inicial
Minuta do Relatório de Formulação e Plano de Implementação enviado à BCI
Workshop de Formulação
Plano de Implmentação Final e Orçamento
III) ANGARIAMENTO DE FUNDOS
Estratégias de Angariamento de Fundos
Angariamento de fundos garantido para iniciar as atividades / Início do Projeto
Os 3 estágios anteriores à implementação de um projetio BCI: Estágio de identificação; Estudo da Formulação e
Plano de Implementação e Angariamento de Fundos
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BRASIL
RESPEITANDO PESSOAS E O
MEIO AMBIENTE

Os agricultores de algodão do Brasil
estão comprometidos a produzir
Better Cotton para garantir um melhor
futuro para as próximas gerações.
[ Haroldo Cunha – Presidente da ABRAPA
durante o evento Farm to Fashion ]
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O acesso a água potável proporcionou aos trabalhadores do Brasil contexto de grandes propriedade rurals. Cada
trabalhador contratado recebe uma garrafa de 5 litros para que ele/a, garantindo a sua própria água para o dia.
A implementação do Sistema Better
Cotton no Brasil foi iniciada na safra
do plantio no fim de 2010. A
cooperação com organizações
produtoras estaduais em cada caso,
ABRAPA (a Associação Brasileira de
Plantadores de Algodão) funcionou
em quatro diferentes estados como
Parceiro Implementador da BCI no
Brasil. O primeiro ano de produção
de Better Cotton teve a participação
de Pequenos Agricultores e Grandes
Agricultores – muitos deles sendo
selecionados por já empregarem
práticas de sustentabilidade.

Consequentemente, embora seja
pequeno em número
(somente 49), a aderência com os
critérios de produção da BCI atingiu a
marca impressionante de 100% e,
juntos, eles produziram mais de
42.500 metros de fibra Better Cotton.
Desde o início, o interesse do
agricultor na Better Cotton Initiative
foi alta. Para muitos, a BCI é uma
oportunidade de ganhar
reconhecimento para as práticas
existentes já empregadas em suas
propriedade rurals. Estão sendo
feitos planos para aumentar o
número de produtores e a produção

de fibras Better Cotton para a
próxima safra de plantio de algodão.
Será adicionada outra área com o
treinamento de suporte aos pequenos
agricultores sobre os Critérios
Mínimos de Produção.
O Grupo Adidas tem se
comprometido com as práticas de
negócios sustentáveis na
cotonicultura. Nossa meta é ter
como fonte principal o algodão
BCI, aumentando anualmente os
volumes de fornecimento de
algodão BCI sustentável.
[ ADIDAS ]

Verificações de Credibilidade dos Parceiros conduzidas pela ABRAPA
na Unidade Produtora do Mato Grosso
Da esquerda para a direita: Francieli Espada (gerente especialista em
propriedade rural), Andrea Aragón (gerente de sustentabilidade da
ABRAPA), José Alberto Espada (gerente técnico de Propriedade rural) e
Marcelma Silva (Produtor da Unidade de Goias).
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[legenda]:
O Brasil em números
Número total de agricultores do projeto: 49
Aderência com MPC da BCI: 100%
Agricultores se qualificando para os Critérios Mínimos de Produção: 49
Aderência: 100%
Fibra Better Cotton produzida em 2010: 42.533 metros
*Critérios Mínimos de Produção

Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 20

ÍNDIA
Descobrindo uma melhor
maneira de cultivar algodão

Achei que os treinamentos deste projeto
foram contínuos e cobriram muitos
aspectos, incluindo aqueles relacionados a
trabalhadores. Outros treinamentos em
Cotonicultura utilizados para cobrir
aspectos específicos eram em grande parte
relacionados a pragas. Esta foi a única
ocasião que aprendi aspectos sobre
trabalho infantil e segurança no trabalho.
[ Uma fazendeira compartilhando as suas
experiências em uma revisão por especialistas
organizada por SSM, em Erode]
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Programa de treinamento para agricultores que está em progresso em um dos Grupos de Aprendizagem, promovido
por Super Spinning Mills.
Na Índia, a BCI trabalhou com dois
Parceiros Implementadores em
2010, a Solidaridad e WWF-India,
que, por sua vez, deram suporte a um
grupo de parceiros locais para
implementar o Sistema Better Cotton
em oito estados. Esses parceiros
locais eram variados, e incluíram
sociedades civis (MYKAPS, Action for
Social Advancement, Modern
Architects for Rural India), agentes
integrados na cadeia de fornecimento
(Arvind Mills, Super Spinning Mills,
Pratibha Syntex) e outras agências do
setor privado (Agrocel, Ambuja
Cement Foundation). No total 22.314
agricultores organizados em 899
Grupos de Aprendizagem cultivando
cerca de 30.000 hectaresde algodão
foram introduzidos no Sistema Better
Cotton. Aproximadamente 60%

desses agricultores se qualificaram A BCI também conduziu as
para cultivar Better Cotton.
verificações de credibilidade de
Em 2010, a BCI conduziu três
parceiros em 42 Grupos de
workshops de treinamento para os
Aprendizagem e fez os preparativos
projetos:
de verificações de terceiros para
1. Uma introdução para o Sistema
todos os projetos.
Better Cotton
2. Panorama dos Critérios Mínimos de Fortalecendo a cadeia de
Produção
fornecimento
3. Relações Justas de Trabalho
Estabelecer um vínculo entre a
Os agricultores foram treinados sobre propriedade rural (oferta de Better
todos os Critérios Mínimos de
Cotton) e o varejista (demanda)
Produção, que resultaram na criação apresentou alguns desafios em 2010,
da conscientização em massa
devido, em grande parte, a grande
(especialmente em questões
escala da cadeia de forneicmento de
trabalhistas) e de modificações
algodão na Índia, e ao número de
visíveis nas suas práticas de
agentes. A BCI agora empregou um
produção. Por exemplo, o cultivo de Coordenador dedicado à Cadeia de
culturas de refúgio e de fronteira para Fornecimento para a Índia, à exemplo
gerenciamento de resistência foi
do Paquistão, para dar um melhor
praticado por muitos agricultores pela suporte e formar um vínculo em 2011.
primeira vez.

A Índia em números
Número total de
agricultores do projeto:
22.314
Aderência com MPC da
BCI*: 58%
Agricultores se qualificando
para Critérios Mínimos de
Produção: 12.871
Aderência: 58%
Fibra Better Cotton
produzida em 2010: 10.268
metros
*Critérios Mínimos de
Produção

Fileiras de cultivo de fronteira
de outras culturas e não GM
(Bt). O algodão passou a ser
uma prática popular entre os
melhores agricultores de
Algodão em
2010.
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Embora este estudo tenha sido realizado somente com um pequeno grupo de agricultores, não podendo ser tratado
conforme aplicável aos agricultores BCI na Índia como um todo, ele ilustra o impacto positivo que o Sistema Better
Cotton pode ter sobre a lucrabilidade
[legelda]:
Estudo de caso da Índia – Lucrabilidade
[eixo x]: Agricultores convencionais (grupo controle) / Agricultores Better Cotton
Os lucros dos produtores de Better Cotton podem ser até 100% maiores do que para os agricultores controle
Máximo / Mediana / Mínimo / 50% do grupo de dados
.
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MALI
Dar as mãos para produzir
Better Cotton

O sistema Better Cotton é bastante benéfico
para os agricultores. Permite que os
agricultores reduzam o número de aplicações
de defensivos, preserve a saúde, o habitat
natural e o meio ambiente. O agricultor
melhora a sua renda com Better Cotton.
[ Samba Goita, PRODUTOR no setor
Karangana]
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O presidente do Setor Karangana (CMDT) e o Coordenador do Projeto BCI AProCA fazem uma visita na Instalação
Beneficiadora de Karangana para observar os Fardos de Better Cotton produzidos durante a safra de plantio de 2010.
Em 1 junho de 2010, foi iniciado o
primeiro projeto Better Cotton na
África na região de Koutiala, Mali.
Os agricultores tem cultivado
algodão nessa região há muito
tempo e o seu conhecimento de
práticas de produção é bom. No
entanto, a fim de atender os níveis
de sustentabilidade que estão em
linha com os Princípios de Produção
do Better Cotton, é necessário dar
suporte às áreas de proteção ao
plantio, fertilidade do solo, qualidade
da fibra e Relações Justas de
Trabalho.
Assim, Solidaridad, a Parceira
Implementadora da BCI em

Mali, está trabalhando juntamente
com AProCA (a organização
africana produtora de algodão) para
coordenar as atividades do projeto.
AProCA, por sua vez, trabalha com
diferentes parceiros locais do
projeto, como CMDT (Compagnie
Malienne pour le Développement
des Textiles), FAO (Food and
Agriculture Organisation das Nações
Unidas) e Oxfam para a
implementação das atividades de
campo. Em 2010, os facilitadores
CMDT treinaram 3.953 produtores
nas Escolas de Campo de
Propriedade rural em um grupo de
indivíduos incluindo gerenciamento

integrado de pragas e Trabalho
Decente.
Além disso, 2.581 colhedoras de
algodão foram treinadas sobre bons
métodos de colheita. Em 2011, um
programa de alfabetização em
combinação com o treinamento de
gerenciamento serão oferecidos a
diferentes partes das Organizações
Produtoras locais da URSCPC
(Union Régionale des Sociétés
Coopératives de Producteurs de
Coton) e o número de agricultores
aumentará para 10.000 dos setores
existentes e novos.

Daouda Traoré, Coordenadora Regional
BCI, Madame Coulibaly, Coordenador de
Projeto APROCA e facilitadores
CMDT durante Visita de Verificação de
Credibilidade no Setor Karangana.

[legenda da figura]:
Mali em números
Número total de agricultores do projeto: 3953
Aderência a MPC da BCI*: 91%
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Agricultores se qualificando para os Critérios Mínimos de Produção: 3.610
Aderência: 91%
Fibra Better Cotton produzida em 2010: 3.380 metros
*Critérios Mínimos de Produção

O estudo de caso de Mali, que analisa um número maior de agricultores do que o estudo de caso da Índia, também
mostrou um aumento menor, porém ainda significativo na lucrabilidade para os agricultores BCI conforme
comparado aos agricultores convencionais.
[legenda]:
Estudo de caso de Mali – Lucrabilidade
[eixo x]: Agricultores convencionais (grupo controle) / Agricultores Better Cotton
Em média, a adoção das práticas better cotton pode levar a um aumento de 25% na lucrabilidade
Máximo / Mediana / Mínimo / 50% do grupo de dados
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PAQUISTÃO
PRIMEIRO PAÍS A PRODUZIR
BETTER COTTON

Nosso maior problema foi o ataque
extremo das pragas sugadoras ….
aplicando sprays (botânicos) tive
resultados satisfatórios contra essas
pragas.
[ Muhammad Shafiq, Agricultor do distrito de
Rahim Yar Khan]
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Reunião de conscientização sobre o uso de plantas nativas como biodefensivos – Melão amargo, neem e outros
produtos similares funcionam como repelentes para pragas de insetos
Para a safra de 2010/11, a BCI
cooperou com um único Parceiro
Implementador– WWF-Pakistan –
que trabalhou com agricultores que
cultivam Better Cotton em quatro
regiões abrangendo seis distritos:
Toba Tek Singh, Lodhran,
Bahawalpur, Rahimyar Khan,
Sukkur e Ghotki. Mais de 42.000
agricultores de 1280 vilas
cultivaram mais de 160.000
hectares de algodão. Mais de
12.200 desses agricultores – 30%
dos agricultores participantes –
atenderam os Critérios Mínimos de
Produção e, assim se qualificaram
como agricultores Better Cotton e
produziram mais de 21.000 metros
de Better Cotton (fibra).
Para dar suporte à equipe da
WWF-Pakistan, a BCI organizou

quatro sessões distintas de
treinamento, abrangendo todos os
aspectos sobre como implementar
o Sistema Better Cotton. A equipe
local da BCI também visitou cada
distrito por diversas vezes para se
reunir com a equipe local de WWF
Pakistan e conduziu visitas de
campo e reuniões com os
agricultores.
Para beneficiadores localizados
nos distritos do projeto, a BCI
introduziu a cadeia de fornecimento
para Better Cotton em dois
workshops distintos. Os
beneficiadores que mostraram
interesse em participar da cadeia
de fornecimento de Better Cotton
foram então treinados em sessões
de treinamento com grupos
pequenos sobre a manipulação

adequada, manutenção de registro
e segregação e rastreamento do
Better Cotton e do Sistema de
Rastraemento do Fardo da BCI. A
falta de tecnologia (por exemplo,
computadores, acesso à Internet)
em alguns locais de beneficiamento
indicou que a BCI e a WWFPakistan tinham que assumir a
responsabilidade pela inserção de
dados. Atualmente estamos
buscando maneiras de resolver
esta questão em longo prazo.
Na próxima safra, a WWF-Pakistan
se limitará nas mesmas regiões,
porém aumentará o número de
agricultores: uma estimativa de
47.000 agricultores, cobrindo mais
de 200.000 hectares e produzindo
aproximadamente 150.000 metros
de fibra de algodão.

Paquistão em números
Número total de agricultores do
projeto: 42.278
Aderência com MPC da BCI*: 31%

Aplicação de adubação orgânica. Um
modo sustentável de baixo custo e
localmente desenvolvido de criar e usar a
adubação orgânica. Os agricultores usam
o fluxo de água utilizado para irrigação no
adubo orgânico para a sua fermentação e
depois fertilizam a cultura de algodão,
proporcionando assim nutrição à cultura e
aumentando a fertilidade do solo.

Agricultores se qualificando para os
Critérios Mínimos de Produção da
BCI: 12.209
Aderência: 31%
Fibra Better Cotton produzida em
2010: 21.004 metros
*Critérios Mínimos de produção
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Estabelecendo a Referência Base
Os Indicadores de Resultados da BCI em nível de propriedade rural auxiliam a
demonstrar os benefícios que o cultivo de Better Cotton tem para os
agricultores, trabalhadores da propriedade rural, para as comunidades de
propriedades rurais de algodão e para o meio ambiente.
Coletados de agricultores a cada
temporada pelos Parceiros
Implementadores, a BCI usa os
Indicadores de Resultados em nível
de propriedade rural para:
• determinar a eficácia
• informar a estratégia
• melhorar o Sistema Better Cotton
• ser transparente/ responsável sobre
os resultados da implementação do
Sistema Better Cotton

Os Parceiros Implementadores devem É importante lembrar que –
relatar sobre:
especialmente no primeiro ano – não
• Agricultores do projeto (todos os
é possível atribuir alterações
agricultores participantes de um
significativas ao Sistema Better
programa BCI)
Cotton, visto que muitos outros fatores
• Agricultores Better Cotton
podem influir nos resultados.
(agricultores que se qualificam nos
No entanto, ao longo do tempo,
Critérios Mínimos de Produção da
podemos estar cada vez mais certos
BCI)
dos resultados que serão obtidos.
• Agricultores controle (se disponível)

Os dados coletados para 2010/11 (primeira temporada oficial do Better Cotton)
e resumidos abaixo, serão usados como base para medir as alterações
ocasionadas pelo cultivo de Better Cotton.*
1. Uso e tipo de defensivo
(kg / hectare / safra para cada ingrediente
ativo):
Todo produtor registra o nome e concentração
dos ingredientes ativos dos defensivos usados
durante a safra. Mais de 50 ingredientes ativos
foram relatados nos três países.
Resultado notável de 2010/11:
Endosulfan não foi usado pelos agricultores
Better Cotton do Paquistão.
2. Uso de água para irrigação
(m / temporada / hectare):
Os produtores medem o volume de água
usado para irrigação por safra. No Paquistão,
praticamente toda a área do projeto é irrigada,

Na Índia, um terço é irrigado e em Mali não é
utilizada a irrigação.
Resultado notável de 2010/11: Um projeto
BCI na Índia foi capaz de irrigar uma área
maior usando a mesma quantidade de água
usando técnicas de microirrigação.
5. Uso e tipo de fertilizante (kg / hectare /
safra):
Os produtores registram o uso de fertilizantes.
Mais de 10 diferentes tipos de fertilizantes
foram usados em concentrações que variaram
significativamente.
Resultados notáveis de 2010/11:

Diversos agricultores observaram uma
redução significativa – de até 50% – no custo
de fertilizantes graças aos métodos BCI.
6. Lucrabilidade da produção do algodão
(renda líquida / hectare / safra):
Os produtores registram o custo e renda a fim
de calcular o lucro líquido por hectare por
safra. Diversos fatores podem afetar a
lucrabilidade.
Resultados notáveis de 2010/11: O estudo
de caso de Mali indica que a aplicação dos
métodos Better Cotton pode levar a aumento
nos lucros de 25%.

Serão coletados os dados basais para os seguintes indicadores de resultados
em 2011:
Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 30

• Condições de trabalho
• Trabalho infantil
• Trabalho forçado
• Uso de precauções de saúde e
segurança
Esses quatro Indicadores de
Resultados Sociais (baseaos no
princípio de Relações Justas de
Trabalho) requerem uma
abordagem diferenciada dos
Indicadores de Resultados
Agronômicos. Geralmente difíceis
de capturar, a
BCI tem explorado diversas
maneiras de avaliá-los e decidiu que

de 2011 em diante irá coletar (com o
apoio dos Parceiros
Implementadores) dois tipos de
informações para cada um desses
Indicadores de Resultados Sociais:
1) Quantitativo – aderência com
os Critérios de Produção BCI:
dados sobre diferentes critérios
relacionados a Relações Justas de
Trabalho (número de agricultores
treinados, equipamento de proteção
disponibilizado para os
trabalhadores, etc...).
2) Qualitativo – identificação de
alteração significativa: esta

pesquisa de avaliação de impacto
será realizada por métodos que
envolvem entrevistas com grupos
semiestruturados, discussões
focadas em grupo, estórias e vídeos
do tipo documentário.
Em junho de 2010, foi lançada a
versão 1.0 do Código ISEA de Boas
Práticas para Avaliação do Impacto
dos Sistemas de Normas Sociais e
Ambientais, sendo determinado que
a estrutura da BCI foi, em geral,
compatível com os requisitos do
Cödigo
.

Iniciativa Better Cotton / Relatório de Membros 2010 31

Contabilidade
Orçamento Global / Operações Nacionais BCI
Jan-Dez 2010

A renda total em 2010 foi de 1.052.010 euros. O gasto total em
2010 foi de 1.155.277 euros, contra um orçamento aprovado
de 1.416.582 euros. De modo geral, o orçamento foi gasto
dentro da verba disponível ao longo do ano.

Assistência ao
Agricultor

Como parte das obrigações de
seus membros, os Varejistas e
marcas devem contribuir
financeiramente para as atividades
de Assistência ao Agricultor. Em
2010, a assistência total ao
agricultor proveniente dos
membros BCI foi de 1.335.276
euros.
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[primeiro gráfico de setores]: à esquerda
Inglês
Income
Donations from members 8%
Membership fees 25%
ICCO IDH Rebobank Foundation 34%
Donations from other 8%
Other 2%
Project Services 23%

Português
Renda
Doações de membros 8%
Taxas de adesão/associação 25%
ICCO IDH Rebobank Foundation 34%
Doações de outros 8%
Outros 2%
Serviços de Projetos 23%

[segundo gráfico de setores]: à direita
Inglês
Membership fees
Associate members 2%
Suppliers & Manufacturers 10%
Civil Society 9%
Producers 2%
Retailers & Brands 77%

Português
Taxas de adesão/associação
Membros associados 2%
Fornecedores e Fabricantes 10%
Sociedade Civil 9%
Produtores 2%
Varejistas e Marcas 77%

[terceiro gráfico de setores]:
Inglês
Expenditure
Contingency 2%
National Project and Supply Chain coordination 22%
Farm Assessment Monitoring & Evaluation 11%
Communication & Membership services 6%
Management governance & operations 30%
Fundraising 8%
Coordination / Expertise 21%

Português
Gasto
Contingência 2%
Coordenação do Projeto Nacional e Cadeia de
Fornecimento 22%
Monitoria e Avaliação da Análise da Propriedade rural
11%
Serviços de Comunicação e Adesão/Associação 6%
Gerenciamento da regulamentação e operações 30%
Angariamento de fundos 8%
Coordenação / Experiência 21%
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Nossa parceria com os
doadores

Do tempo tomado para comparecer às reuniões do Conselho e para participar das consultorias, ao
investimento adicional na avaliação e nos estudos, os nossos doadores possibilitaram que a BCI se
tornasse uma organização mais forte e efetiva.
Os fundadores do Programa Better Cotton Fast Track Programme, ICCO, IDH e Rabobank Foundation,
não somente dão suporte direto à BCI, mas também criaram e financiaram um programa que acelerou
dramaticamente o passo da produção do Better Cotton.
Juntas, a SECO, a Sida e a WWF Sweden proporcionaram à BCI uma visão e segurança financeira
necessárias para o crescimento de uma organização efetiva.
Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossos sinceros agradecimentos, do Conselho, do
Secretariado e dos membros da BCI, pela sua excepcional generosidade. Obrigado!
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Membros*
Marcas e Varejistas

Membros em outras categorias
Membros Associados
▪ Cotton Connect
▪ SGS

▪ All Pakistan Textile
Mills Association

Organizações Produtoras
▪ Association of Brazilian
Cotton Producers
▪ Association of African
Cotton Producers

Sociedade Civil
▪ Solidaridad
▪ Action for Food
Production (India)
▪ Pesticide Action
Network – UK

▪ Farmers Associates
Pakistan
▪ Kashtkar Development
Organisation

▪ Kissan Dost
Association
▪ Kissan Welfare
Association
▪ Kassan-Dost
Association

▪ WWF
▪ Action for Social
Advancement (India)
▪ Ambuja Cement
Foundation (India)

▪ Cotton Incorporated
▪ Responsible Sourcing
Network
▪ International Labor
Rights Forum

Fornecedores e Fabricantes

*até julho de 2011

▪ Kariwala Industries
▪ Arvind Mills
▪ Rajvir Industries
▪ Equity
▪ Winsome Textile
▪ Indus Group
▪ Chenab
▪ Mustaqim
▪ Sadaqat
▪ Crescent Bahuman
▪ Ecom Cotton Group
▪ Kipas Mensucat
▪ American Cotton
Growers
▪ Olam

▪ Uster Technologies
▪ Textile Exchange

▪ NSL Textiles
▪ Maral Overseas
▪ Amin Textile Mill
▪ Kasim Textile Mills
▪ GTN Textiles/Patspin
India
▪ Bimeco Garnhandel
▪ Ahmed Fine Textiles
▪ Pratima Agro
▪ Fazal Cloth
▪ Sanko Textile
▪ Nahar Spinning Mills
▪ Vicunha
▪ Abhishek Industries
▪ Patel Cotton

▪ Naveena Group
▪ Ashima Group
▪ Anandi Enterprises
▪ Huafu
▪ Cresox
▪ Orta Anadolu
▪ Umer Group
▪ TRC Candiani
▪ ETF Tekstil
▪ MARSAN
▪ Nishat Textiles
▪ NSL Cotton Corp.
▪ Shanghai ShenAn
Textiles
▪ US Denim
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PARA MAIS INFOMAÇÕES SOBRE BCI ACESSE:
WWW.BETTERCOTTON.ORG
BETTER COTTON INITIATIVE
22 RUE DES ASTERS
1202 GENEVA
SWITZERLAND (SUÍÇA)
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