


As boas práticas agrícolas adotadas nas propriedades produtoras de 

algodão no País são uma realidade e a sustentabilidade entrou, 

de�nitivamente, na pauta da cotonicultura nacional. O trabalho 

permanente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 

(Abrapa), voltado para a proteção dos direitos e bem-estar do 

trabalhador, possibilita avanços e a abertura do mercado aos 

pro�ssionais. 

 

Os programas Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e ABR-UBA para 

unidades de bene�ciamento, coordenado nacionalmente pela 

Abrapa e implementado junto aos cotonicultores pelas associações 

estaduais, garantem que todas as fazendas unidades de 

bene�ciamento participantes cumpram a legislação trabalhista e os 

colaboradores tenham direitos assegurados.Tratam-se de programas 

de certi�cação que têm como fundamento o incremento progressivo 

das boas práticas e isso signi�ca produzir a �bra com inclusão e 

justiça social.

 

Critérios voltados à saúde do trabalhador, segurança ocupacional, 

respeito a diferenças culturais, de gênero e orientação sexual, 

proibição de trabalho análogo ao escravo ou em condições 

degradantes ou indignas são algumas conformidades rigorosamente 

atendidas pelas fazendas brasileiras, garantindo o reconhecimento 

do programa. São itens que demonstram os cuidados com os 

colaboradores envolvidos nas fazendas e algodoeiras, sejam os que 

atuam no plantio, colheita, bene�ciamento ou comercialização da 

�bra.

 

No mês em que comemoramos o Dia do Trabalho (1º) e o Dia do 

Trabalhador Rural (25), destacamos nossas ações voltadas, 

principalmente, para a segurança e saúde dos trabalhadores, 

assegurando condições e a integridade de todos nas fazendas e 

unidades de bene�ciamento para uma produção cada vez mais 

e�ciente, inovadora e segura. Nossa missão é promover a evolução 

progressiva das boas práticas agrícolas e o Algodão Brasileiro 

Responsável (ABR) junto com ABR-UBA estão entre os mais completos 

programas de sustentabilidade da cotonicultura em nível mundial, 

focados nos pilares: econômico, social e ambiental.

 

As fazendas de algodão e algodoeiras certi�cadas pelo programa 

ABR são a garantia de que as unidades oferecem segurança no 

ambiente de trabalho e condições de desempenho das atividades 

pelos trabalhadores rurais. Não chegaríamos aonde chegamos se não 

tivéssemos trabalhado e avançado em nossos processos. Certamente, 

a cotonicultura ganhou novo impulso com a implantação dos 

programas e é esse trabalho permanente de toda a cadeia que torna 

a cultura uma das mais pujantes no País.

 

Devemos aos trabalhadores o avanço e o desempenho do agro 

brasileiro. Sabemos que hoje - quando vestimos ou comemos um 

produto – há tecnologia embarcada, pesquisa cientí�ca envolvida em 

cada parte do processo, seja nas fazendas ou nas unidades de 

bene�ciamento. E essa sistematização é fundamental para alimentar 

a produção e promover a geração de emprego e renda com proteção 

de direitos e do bem-estar dos trabalhadores rurais.   
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