Better Cotton Platform (BCP): Principais
mudanças em 2019
Introdução
Como parte do compromisso da BCI com a melhoria contínua, estamos fazendo algumas
mudanças em como as Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton (BCCUs) podem
ser transferidas através da Better Cotton Platform (BCP) e da cadeia de fornecimento. As
mudanças foram pensadas para proteger a credibilidade do sistema de cadeia de custódia
da BCI e para simplificar a transferência das BCCUs.
As principais mudanças a seguir estarão ativas nos próximos meses.
A partir de 1º de janeiro de 2020, as empresas que desejam transferir Unidades de
Declaração de Algodão Better Cotton devem fazê-lo eletronicamente através da
Better Cotton Platform (BCP). A partir desta data, membros ou fornecedores não
membros da BCP1 não poderão mais transferir BCCUs usando a opção de entrada
manual que está atualmente disponível na BCP.
Se uma empresa já é um membro da BCI ou de um fornecedor não-membro da
BCP, nenhuma ação é necessária.
Os Formulários de Declaração de Saída (ODFs) físicos/cópias impressas não serão
mais aceitos como um método de entrada de transação na Better Cotton Platform.
Os vendedores e as marcas membro BCI terão até 31 de março de 2020 para
agregar manualmente as BCCUs às suas contas de ODFs gerados antes de 31 de
dezembro de 2019.
A taxa anual de acesso à BCP será reduzida de € 750,00 para € 500,00 em 1º de
junho de 2019.
Haverá um desconto promocional de 20% disponível para empresas que se
inscrevam para uma nova conta na BCP entre 1º de junho e 30 de setembro de
2019.

Datas importantes

1

Um fornecedor não-membro da BCP é uma empresa que não é membro do BCI, mas tem acesso
ao BCP e pode transferir BCCUs eletronicamente usando um fornecedor, fabricante de produto final,
comerciante ou tipo de conta de agente de aquisição.
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Mais informações: Visite o Website da BCI para mais informações.
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