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ABR prepara fazendas para as auditorias de certificação

Informativo

Sustentabilidade

O mês de março foi tempo 
de preparar as fazendas 
para o início das auditorias 
para a certificação em 
sustentabilidade. Os produtores 
que aderiram ao Programa 
Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR) realizaram uma série de 
adequações para atender aos 
critérios do programa, e assim 
desfrutarem dos benefícios que 
a sustentabilidade oferece. Em 
abril, a empresa certificadora 
percorrerá as propriedades 
participantes para analisar seus 

modelos de produção e emitir os 
documentos.

Para garantir o sucesso de 
cada produtor, no mêsde março, 
as equipes do Programa ABR 
em Goiás visitaram todas as 
propriedades participantes e 
criaram relatórios fotográficos 
dos itens que ainda estavam em 
desconformidade.Esse relatório 
compõe o Plano de Correções das 
Não Conformidades (PCNC), para 
que as adequações necessárias 
sejam feitas até a certificação. 

“Quando se faz uma visita técnica 
para adesão de uma propriedade, 
verifica-se todos os itens que estão 
em desconformidade com o que é 
exigido. A partir disso que se define 
o trabalho que precisa ser feito. 
Depois, em março, fazemos um 
pente-fino nas fazendas”, afirma o 
técnico socioambiental do ABR em 
Goiás, Vinícius de Morais. 

Uma reunião entre 
coordenadores do programa e 
a empresa certificadora definiu 
detalhes das avaliações. 
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Programa ABR é renovado junto ao IBA
O Programa Algodão Brasileiro 

Responsável (ABR) foi renovado 
por mais dois anos junto ao 
Instituto Brasileiro do Algodão 
(IBA), entidade financiadora do 
projeto. A renovação vale para as 
safras 2018-2019 e 2019-2020 
e o objetivo é claro: abranger 
100% das propriedades no Brasil. 
A equipe do Programa ABR 
Goiás se reuniu com o consultor 
técnico do IBA, Jorge Toledo, 
para traçar melhorias para o 
programa nas próximas safras e 
renovar o programa no estado. 
As mudanças vão abranger as 
duas próximas safras (2018-19 e 
2019-20). Entre as metas, está a 
de conseguir a adesão de 100% 
dos produtores. Atualmente, 
93% dos produtores de Goiás 
participam do programa. 

Treinamentos do Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR)

Há ainda objetivos específicos 
para cada parte do tripé do ABR. 
O primeiro é elevar o nível de 
competitividade da cotonicultura 
nacional. O segundo é melhorar 
a qualidade de vida dos 
trabalhadores do algodão; e o 
terceiro é alcançar uma produção 
mais sustentável. Para atingir 

esses objetivos, o programa vai 
aprofundar a gestão de dados 
dos resultados obtidos em cada 
fazenda e apresentando uma 
avaliação para cada critério 
específico. Atualmente, a 
avaliação de conformidade é 
feita no conjunto de critérios 
analisados pelo programa.

Treinamentos
Em março, foram realizados 

oito treinamentos, somando 64 
horas de aulas e 38 alunos. Foram 
cursos de primeiros socorros, uso 
de EPIs, noções de combate a 
incêndio, segurança no trabalho 
na agricultura, acidentes com 
agrotóxicos, segurança com 
inflamáveis, segurança em 
operação com motosserras e 
máquinas autopropelidas e 
implementos. Os cursos buscam 
atender aos objetivos que o ABR 
tem em seu escopo: a segurança 
e qualidade no trabalho, a 
sustentabilidade ambiental e a 
melhoria das condições de vida 
do trabalhador. 

Reunião entre a equipe do Programa ABR Goiás 
o consultor técnico do IBA, Jorge Toledo


