
 

 
 

         Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021 
 
Relatório de Sustentabilidade – Safra 2020/2021 
Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton (BCI) 
 
O presente relatório traz os principais informações e números sobre o programa de 
sustentabilidade Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton da safra 
2020/2021. 
 
• O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da união dos 

cotonicultores em prol de uma produção mais sustentável de algodão no Brasil. O ABR 

se propõe a:  

• Promover a evolução progressiva das boas práticas sociais, ambientais e 
econômicas a fim de construir uma boa imagem para o algodão brasileiro e 
conquistar espaço no crescente mercado do algodão responsável. 

• Melhorar continuamente a gestão sustentável das unidades produtivas, à 
medida que elevarem o nível de conformidade em relação aos critérios da 
sustentabilidade e do programa ABR. 

• Disseminar entre os associados os pilares da sustentabilidade, colocando 
o setor alinhado com as questões que orientam governos, entidades e toda a 
sociedade. 

 
• As auditorias são anuais, fazenda por fazenda e realizadas por empresas 

certificadoras de terceira parte, acreditadas internacionalmente. Na safra 2020/21 

as empresas certificadoras que participaram foram: ABNT, Bureau Veritas e Genesis 

Certificações. 

• 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: 
 

• BA = 215.278 hectares e 437.695 toneladas de pluma; 

• GO = 23.740 hectares e 43.001 toneladas de pluma; 

• MA = 23.040 hectares e 42.063 toneladas de pluma; 

• MG = 15.757 hectares e 28.276 toneladas de pluma; 

• MS = 20.294 hectares e 42.977 toneladas de pluma; 

• MT = 767.930 hectares e 1.333.903 toneladas de pluma; 

• PI = 7.683 hectares e 15.948 toneladas de pluma; 

• SP = 160 hectares e 297 toneladas de pluma; 

• Total = 1.081.942 hectares e 1.959.141 toneladas de pluma (84,2% 
marketshare nacional) 

 
• A média de produtividade das fazendas certificadas ABR e licenciadas BCI foi 
6,0% maior que a média brasileira na safra 20/21. Demonstrando os ganhos de 
eficiência produtiva nas propriedades ABR.  

 
 
 



 

 
 
 

 
 
• 92% da área de algodão brasileiro é de sequeiro na safra 2020/2021, e apenas 8% 

irrigada. As áreas irrigadas não consomem água em todo o período de desenvolvimento 
da cultura, o que leva a consumo menor de água ao comparado a outros países 
produtores.; 
 

•Cada associação estadual participante no programa ABR e BCI possui um 

departamento de sustentabilidade, com engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas 

e técnicos de segurança no trabalho. As equipes são responsáveis por orientar as 

fazendas optantes pelo programa de sustentabilidade a partir de visitas de verificação, 

em que itens sociais, ambientais e de boas práticas são vistoriados um a um. Para cada 

não conformidade, é elaborado um plano de ação em conjunto com o responsável 

da fazenda que, apenas quando concluído pelos gestores das unidades produtivas, é 

agendada a auditoria. 

•As unidades produtivas participantes do programa precisam evoluir a cada safra, 

até alcançar um patamar mínimo de 90% de conformidade (na quarta safra de adesão). 

Na primeira safra é exigido 85% de conformidade, sem considerar os itens 2 e 3. 

•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; 

• No contexto internacional, o Brasil lidera o ranking mundial de produção de 

algodão sustentável desde 2013, quando houve a união entre os protocolos do 

programa Algodão Brasileiro Responsável e do Better Cotton. A participação do 

algodão brasileiro certificado no cenário global atingiu 38% em 2020, ou seja, de 

todo algodão sustentável produzido no mundo, mais de um terço é proveniente das 

lavouras brasileiras. 

 


