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O que é Better Cotton Initiative?

Uma associação que visa propiciar liderança dentro

da indústria do algodão quanto a promoção da

sustentabilidade do setor através do estímulo a 

boas práticas de produção, relações de trabalho,  

transparência e rastreabilidade. 



Porque a BCI existe?

Better Cotton Initiative (BCI) existe devido aos atuais impactos

da produção de algodão.

O BCI tem como objetivos promover melhorias no impacto

ambiental e social da produção de algodão. Tornando assim, a

produção deste commodity mais ambiental, economica e

socialmente justa.



Como a BCI pretende fazer o algodão

“melhor”
• Tentando fazer uma grande parte da cadeia do algodão mais

sustentável, não apenas uma pequena fração

• Trabalhar em solução sustentáveis a longo prazo que demonstrem os

benefícios do Better Cotton

• Melhorando as condições das comunidades agrícolas e

trabalhadores da produção de algodão

• Reduzindo o impacto do uso de defensivos e da água no meio-

ambiente e na saúde humana

• Facilitando parcerias colaborativas entre varejistas, ONGs, 

organizações governamentais, e industria para uma produção de 

algodão mais sustentável, eficiente e rentável



Visão Geral da BCI
• Desde 2006 varejistas, marcas, ONGs, instituições internacionais e

produtores tem discutido a criação de um modelo de trabalho para que

a Better Cotton Initiative funcione. 

• Nos próximos 2 anos (2010-2012) as regiões geográficas foco serão o

Brasil, Índia, Paquistão e África Ocidental & Central. 

• Organização sem fins lucraticos – voluntária e inclusíva. 

• Coordenação e partilha de ferramentas de apoio ao agricultor.

• Garantia de Better Cotton através de mecanismos de avaliação de 

propriedade rurais e monitoramento dos resultados. 

• Conectando a oferta e a demanda de um fardo 100% Better Cotton, 

sem prêmio.



Objetivos de longo prazo

1. Demonstrar os benefícios inerentes à produção de Better Cotton,

especialmente a lucratividade para os agricultores.

2. Reduzir o impacto do uso da água e de defensivos na saúde

humana e do meio ambiente.

3. Melhorar a saúde do solo e a biodiversidade.

4. Promover as Relações Justas de Trabalho para comunidades

agrícolas e trabalhadores de culturas de algodão.

5. Facilitar a troca de conhecimento global em produções

algodoeiras mais sustentáveis.

6. Aumentar a rastreabilidade ao longo da cadeia de fornecimento

de algodão.



BCI: Estrutura
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Implementação BCI 2010

• Índia: 85.000 produtores de diversas regiões com diferentes parceiros

de implementação (WWF e Solidaridad).

• Paquistão: 50.000 produtores (4 projetos). Parceiro de Implementação

WWF.

• África: 16.000 produtores (Mali). Parceiro de Implementação

Solidaridad. 

• Primeira colheita de Better Cotton. Novembro – 2010.



Brasil

Índia

Paquistão

África (Benin, Burkina Faso, Camarão, Mali, 

Senegal, Togo)

+ China

Regiões foco para a BCI 2010-2012



BCI no Brasil
• 2006 – Consulta stakeholder / interessados

• 2007 – Primeira Reunião Grupo Regional de Trabalho (Agosto)

• 2008 – Segunda Reunião do Grupo Reginal de Trabalho (Setembro)

• 2008 – Relatório sobre acesso ao crédito no Brasil

• 2008 – Relatório sobre Relações Justas de Trabalho

• 2008 – Parceiro de Implementação – ABRAPA

• 2009 – ABRAPA é eleita para o Conselho BCI

• 2009 – Coordenador Regional para a América Latina

• 2009 – Definição das áreas piloto

• 2010 – Contratação Time Formulação

• 2010 – Workshop de Implementação (27-28 de Julho)

• 2010 – Workshop de Treinamento de Parceiros de Implementação (14-15 dez)

• 2010 – Inicio da Implementação (safra 2010/2011)

• 2011 – Produção do primeiro fardo de Better Cotton





• 6 Princípios de Produção subdivididos em 44 

Critérios.

• Abrangendo assuntos relacionados a defensivos, 

solo, água, habitat, qualidade de fibra e Relações

Justas de trabalho. 

• Critérios Mínimos de Produção (CMP)

• Referenciais para cada Critério

• Aplicação diferenciada entre pequenos e grandes

produtores

Critérios e Princípios de Produção



Proteção de Plantas

1.1 Adoção de um programa de Manejo Integrado de Pragas que inclui os

seguintes elementos: (i) cultivo de uma lavoura saudável, e (ii) prevenção do 

aumento das populações de pragas, e (iii) preservação e aprimoramento das 

populações de insetos benéficos, e (iv) observações do aspecto da lavoura,  

principais pragas e insetos benéficos através de vistorias regulares a campo; 

e (v) manejo da resistência.

1.2 Utilizar apenas defensivos que são: (i) registrados no país para uso na cultura

em tratamento; e (ii) rotulados corretamente no idioma nacional. 

1.3 Defensivos listados na Convenção de Estocolmo não são utilizados.

1.4. Defensivos são preparados e aplicados por pessoas: (i) saudáveis; e (ii) 

capacitadas e treinadas para a aplicação de defensivos;  e (iii) maiores de 

18 anos e (iv)que não estejam grávidas nem amamentando.

Critérios Mínimos de Produção



Água

2.1. Adoção de boas práticas de manejo que otimizem o uso da

água.

Habitat

4.2. Utilização e conversão de terras para cotonicultura em

conformidade com a legislação nacional relacionada ao uso

de terras agrícolas.

Qualidade de Fibras

5.2 O algodão em caroço é colhido, manuseado e armazenado a 

fim de se minimizar impurezas, danos e contaminações.

Critérios Mínimos de Produção



Relações Justas de Trabalho

(Para todas as categorias de produtores)

Liberdade de Associação

6.1 Pequenos agricultores (incluindo arrendatários, meeiros e outras

categorias) têm o direito, em caráter voluntário, de estabelecer e

desenvolver organizações representando seus interesses.

Trabalho Infantil

6.2 Não há trabalho infantil, de acordo com a Convenção 138 da OIT . 

6.4 Para trabalhos perigosos, a idade mínima é de 18 anos.

Critérios Mínimos de Produção



Relações Justas de Trabalho…cont

(Para todas as categorias de produtores)

Trabalho Forçado

6.5 O emprego é escolhido livremente: nenhuma mão-de-obra

compulsória ou forçada, incluindo mão-de-obra traficada ou

escrava para pagamento de dívidas (bonded labour)

Não-discriminação

6.6 Não há discriminação (distinção, exclusão ou preferência) que

impeça a equidade de oportunidades, condições ou tratamento

baseado em características individuais, de grupos ou de 

associações. 

Critérios Mínimos de Produção



Relações Justas de Trabalho…cont

(Para pequenos agricultores empregadores e grandes agricultores)

Liberdade de Associação

6.7 Todos os trabalhadores e empregadores têm o direito de 

estabelecer e participar de organizações de sua própria escolha, 

podendo definir suas constituições e regras, eleger seus 

representantes e formular seus programas.

6.8 Trabalhadores e empregadores têm o direito de negociar 

coletivamente.

Tratamento e Práticas Disciplinares Básicas

6.25 Os empregadores não se envolverão e nem tolerarão a punição e

coerção física ou mental, assédio sexual ou de outra natureza, ou

abuso físico, verbal ou de qualquer natureza.

Critérios Mínimos de Produção



Relações Justas de Trabalho…cont

(Para grandes agricultores)

Liberdade de Associação

6.26   Existe um sistema transparente e claro para medidas

disciplinares e estas são comunicadas aos trabalhadores. O 

sistema inclue um sistema justo de advertência e as ações

displinares são proporcionais à conduta em questão.

Critérios Mínimos de Produção



• Determinar se o Better Cotton está sendo produzido

• Auto-avaliação dos produtores ENTENDER-PLANEJAR-FAZER para

cada critério

• Requisitos de progresso sobre os Critérios Mínimos de Produção

• Relatórios de cumprimento dos critérios enviados à BCI antes da

colheita em cada ano

Como garantir o melhoramento contínuo

Avaliação da Propriedade Rural





• Pequenos Agricultores: 6 referenciais - livre escolha.

• Pequenos Agricultores Empregadores: 6 referenciais (3 agronômicos e

3 Relações Justas de Trabalho).

• Grandes Agricultores: 12 referenciais (6 agronômicos e 6 Relações

Justas de Trabalho)

Requisitos de Progresso



Critério Compreender Planejar Fazer

Referencias BCI



Critério Compreender Planejar Fazer

Referencias BCI



> Desenvolvimento de 

habilidades e distribuição do 

conhecimento

> Organização dos Produtores

> Acesso Equitativo a serviços de 

crédito responsáveis

Mecanismos de Habilitação



Parceiro de Implementação (Abrapa): proporciona um 

ambiente / condição para a produção e vender Better Cotton

Coordenador Regional: Representa a BCI nas regiões

produtoras de algodão. Supervisiona a avaliação dos produtores, 

elabora relatórios e indicadores de resultados, suporte ao PI, facilita a 

troca de conhecimento, coordena o Conselho Nacional de Stakeholders

Conselho Nacional de Interessados / Stakeholder: Fórum

Nacional da BCI, que inclue aqueles interessados no desenvolvimento

da cadeia do algodão. Para a BCI, trata-se do fórum principal de 

discussão e revisão do Sistema Better Cotton no país. 

Suporte aos Produtores



Auto-avaliação, Revisão participativa por pares, Verificação

de credibilidade (segunda-parte), e verificação por terceiros

(auditoria).

Verificação do processo de auto-avaliação

Avaliação da Propriedade Rural





Conectando oferta com a demanda

• Segregação do Better Cotton da lavoura até o fardo

• Documentação da cadeia de custódia

• Pesagem do algodão em caroço e do algodão em fibra

• Produção de fardos 100 % Better Cotton

• Identificação dos fardos 100 % Better Cotton



Cadeia de fornecimento



Como garantir ao comprador que os fardos contém

100% Better Cotton?

• Identificação dos fardos Better Cotton

– Etiqueta / selo

– Banco de dados

⇒Código único de identificação do fardo

• Repositório central – acesso restrito aos membros

– Registro de todos os fardos Better Cotton produzidos

⇒Sistema de verificação do código único do fardo

Garantias do sistema



Monitoramento, Avaliação e

Aprendizagem



Ferramentas
• Guia Passo a Passo para a implementação

• Formulários para avaliação de produtores

• Treinamento sobre diferentes temas

• Intercâmbio de informações sobre as melhores práticas

disponíveis

• Facilitar a cadeia de fornecimento

• Parcerias globais para apoiar o crescimento mundial do Better 

Cotton





Business case para agricultores





“Nada deve ser impossível de mudar.”

Bertolt Brecht (1898-1956)


