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Relatório de Previsão de Safra de Sustentabilidade – 2020/2021 
Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton Initiative (BCI) 
 
O presente relatório traz os principais informações e números sobre o programa de 
sustentabilidade Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton Initiative 
previstos para a safra 2020/2021.  
 

1) Briefing sobre programa de sustentabilidade Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR) e Better Cotton Initiative (BCI): 

 

• O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é uma certificação que atua 
em benchmarking desde 2013 com a principal entidade mundial de algodão 
que promove a produção sustentável: a Better Cotton Initiative (BCI). Esta 
entidade suíça reúne em seu conselho de administração as principais marcas 
mundiais (Ex: Nike, Adidas, Ralph Lauren, Levis, H&M, entre várias outras), e 
promove a produção de algodão sustentável no mundo; 
 

• O Brasil continua como o campeão em produtividade de algodão em condições 
não irrigadas do mundo, com a previsão de 1.793 Kg de pluma/hectare para a 
temporada 2020/2021, ou seja, que depende exclusivamente da água da chuva 
para a produção. Nossa produtividade é 89% superior à média dos EUA, segundo 
colocado no ranking mundial (949 Kg/hectare – Fonte: ICAC); 
 

• 92% da área de algodão é de sequeiro na safra 2020/2021, e apenas 8% irrigada. 
Com isso, o Brasil é sustentável e competitivo ao mesmo tempo; 

 

• Oito das dez associações estaduais filiadas à Abrapa participam do programa ABR 
e BCI, sendo eles: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 
Minas Gerais, São Paulo e Piauí. Logo abaixo a estimativa de área e produção de 
algodão certificado ABR e licenciado BCI para cada um: 
 

o BA = 214.974 hectares e 425.648 toneladas de pluma 
o GO = 23.649 hectares e 41.089 toneladas de pluma 
o MA = 25.470 hectares e 41.227 toneladas de pluma 
o MG = 15.974 hectares e 28.831 toneladas de pluma 
o MS = 20.286 hectares e 38.508 toneladas de pluma 
o MT = 823.328 hectares e 1.409.538 toneladas de pluma 
o PI = 7.942 hectares e 13.917 toneladas de pluma 



 

 

o SP = 162 hectares e 292 toneladas de pluma 
o Total = 1.313.785 hectares e 1.999.048 toneladas de pluma (81,3% 

marketshare nacional) 
 
 
 

• As auditorias são anuais, individuais e realizadas por empresas certificadoras 
de terceira parte, selecionadas ano a ano pela Abrapa. Para a safra 2020/2021, 
as empresas certificadoras credenciadas foram: ABNT, Bureau Veritas e 
GenesisGroup. 

 
 

2) Brasil é o maior fornecedor mundial de algodão licenciado BCI novamente em 
2020: 
 

• O relatório oficial de safra da Better Cotton Initiative foi publicado em 30 de 
junho de 2021 com dados referentes a 2020 e o Brasil continua como maior 
fornecedor de algodão Better Cotton do mundo, aumentando a participação 
no contexto mundial para 38% dos 6,2 milhões de toneladas de algodão Better 
Cotton produzidas e comercializadas no planeta em 2020 (em 2019, o Brasil 
respondeu por 36%). Dessa maneira, atualmente o País continua responsável por 
mais de 1/3 de todo algodão Better Cotton. 

 
Em segundo lugar está a Índia, com 16% do volume mundial, seguido do 
Paquistão, em terceiro lugar, com 15% do share global. Os principais números 
do relatório são: 6,2 milhões de toneladas licenciadas utilizando as melhores 
práticas e 2,4 milhões de produtores licenciados. 

 

• O mapeamento de todos os países produtores de algodão que são parceiros da 
Better Cotton Initiative e o respectivo marketshare de volume e participação 
estão na figura abaixo: 

 



 

 

 
Fonte: Relatório Oficial de Safra BCI, junho de 2021. 

 
 
 


