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Brasília (DF), 20 de outubro de 2011. 

 
 
 
Aos Produtores Rurais Associados  
Better Cotton Initiative (BCI). 
 
 
Ref: Carta Convite 
 
 

O conceito de produção do Sistema BCI abrange o cultivo sustentável para todos os cotonicultores, 
tanto para os pequenos quanto os grandes produtores. Visa propiciar liderança dentro do setor do algodão 
quanto a promoção da sustentabilidade por meio do estímulo de boas práticas agrícolas (BPAs), relações 
justas de trabalho, melhoria do impacto ambiental e da saúde do solo, avanço na qualidade da fibra, 
transparência e rastreabilidade ao longo da cadeia de fornecimento do algodão. 
 

Desde o ano de 2006, produtores, varejistas, marcas, ONGs e instituições internacionais tem 
discutido um modelo de trabalho que integre toda a cadeia produtiva do algodão, o que resultou no BCI. O 
programa começou em vários países no ano de 2010, e a primeira safra colhida no Brasil 2010/2011 obteve 
O SUCESSO DE 49 FAZENDAS CERTIFICADAS E LICENCIADAS para vender algodão BC. 

A vantagem ao produtor é fazer parte de um Sistema reconhecido internacionalmente como 
sustentável, aumentando sua credibilidade e visibilidade no mercado nacional e internacional. 
Adicionalmente, suprir a demanda mundial por algodão BC visto que os consumidores estão exigindo das 
marcas, especialmente das famosas e dos varejistas, roupas produzidas com matéria prima originária de 
fazendas que sejam ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis – aplicação de 
BPAs, etc. 

Assim, temos a satisfação de convidá-lo (a) para comparecer na Reunião de Conscientização 
promovida por sua Associação, em que teremos como facilitador a Coordenação Regional do BCI, com apoio 
da Coordenação dos Projetos de Sustentabilidade da ABRAPA, e representantes do Executivo e de técnicos 
desta Estadual. 

 Por fim, saliento da importância de sua presença ou de representante legal nesta reunião, devido ser 
um dos critérios obrigatórios da BCI para participação no Sistema BCI safra 2011/2012. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Marcio Portocarrero, 
Diretor Executivo, 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. 


