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Principais mudanças na plataforma 
Better Cotton 2019 

FAQ 
 

Inscreva-se para uma conta na Better Cotton Platform 

 

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. A tabela abaixo descreve a diferença 
entre a associação e o acesso de não membros à BCP.  

 
O que está mudando no acesso à Better Cotton Platform (BCP)? 
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.  

                                                
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. 

https://bettercotton.org/platform/registration
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O que é a Better Cotton Platform (BCP)? 

A BCP é um sistema online de propriedade da BCI e usado por empresas de 
descaroçamento, comerciantes, fabricantes de fiação, outros atores da cadeia de 
fornecimento têxtil e varejistas e marcas para documentar os volumes de Better Cotton 
adquiridos.  
 
A BCP permite que os fornecedores e fabricantes informem aos seus clientes quanta fibra 
Better Cotton foi adquirida através da venda de produtos contendo algodão e permite que a 
BCI verifique as Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton (BCCUs) destinada ou 
recebida conforme os pedidos de aquisição são completados na cadeia de fornecimento. 
Como resultado dessa verificação e da cadeia de custódia do balanço de massas da BCI, 
os varejistas e as marcas no final da cadeia de fornecimento podem fazer declarações 
confiáveis sobre suas realizações anuais de aquisição de algodão Better Cotton.  
 

O que são as Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton (BCCUs)? 

Uma BCCU é a unidade designada que corresponde a 1 kg de fibras de algodão Better 
Cotton vendidas por um descaroçador participante.  
 
Depois do descaroçador, a BCI usa um sistema de balanço de massa na cadeia de 
custódia no qual cada fornecedor só precisa documentar o volume de suas compras e 
vendas relacionadas ao Better Cotton, mas não é exigido que façam a separação física do 
algodão Better Cotton.  
 
As BCCUs são alocadas para cada transação de venda inserida na Better Cotton Platform 
(BCP) por fornecedores e fabricantes. À medida que as BCCUs passam pela cadeia de 
fornecimento de algodão, as taxas de conversão são aplicadas para contabilizar as perdas 
na cadeia de fornecimento (por corte, etc.), portanto o peso da peça final não é o mesmo 
que o número de BCCUs alocadas a ela. Por exemplo, uma camiseta acabada pesando 
200 gramas terá sido feita a partir de fibras com peso de até 300 gramas, pois há perdas 
no processo de fiação do fio, na preparação do tecido e ao cortar o tecido para fazer a 
camiseta em si. 
 

Por que as Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton (BCCUs) são 
tão importantes? 

A coleta de BCCUs é importante para os varejistas e para as marcas participantes, pois dá 
visibilidade de quanto algodão Better Cotton foi adquirido por seus fornecedores para os 
pedidos feitos por eles. Também fornece à BCI um mecanismo consistente e transparente 
no qual cobrar taxas baseadas em volume dos varejistas e marcas participantes da BCI, 
que são investidas no treinamento de agricultores e capacitação em práticas agrícolas mais 
sustentáveis. O investimento nessas atividades em nível de campo garante um 
fornecimento futuro de algodão Better Cotton. 

 

O que são os Formulários de Declaração de Saída (ODFs)? 

Para cada entrada feita na Better Cotton Platform (BCP), um ODF é gerado 
automaticamente pela BCP. Os ODFs podem ser exportados da BCP em formato PDF para 
fins de manutenção de registros ou de documentação. 
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Cada ODF tem um número exclusivo de 14 dígitos que é atribuído automaticamente pela 
BCP. Os primeiros 8 dígitos desse número mostram a data de entrada da transação no 
formato ano/mês/dia. Os demais dígitos são exclusivos para cada ODF.  
 
Até o final de 2019, eles também podem ser usados para transferir Unidades de 
Declaração de Algodão Better Cotton (BCCUs) de uma conta de fornecedor para diferentes 
contas de varejistas e marcas, se a fabricante de tecidos e/ou o fabricante de vestuário 
nesta cadeia de fornecimento específica não estiver usando a BCP.  
 
Onde todos os fornecedores e fabricantes de um varejista ou marca usam a BCP, as 
BCCUs são transferidas eletronicamente para a conta da empresa sem a necessidade de 
inseri-las manualmente ou de um ODF.  
 

 Para quem isso se aplica? 

Todas as empresas que desejem transferir Unidades de Declaração de Algodão Better 
Cotton (BCCUs) devem usar a Better Cotton Platform (BCP) a partir de 1º de janeiro de 
2020. Estas incluem todas as empresas que estão envolvidas nas atividades comerciais a 
seguir.  
 
Para alguns tipos de empresas, a adesão ao BCI é obrigatória para acessar o BCP, para 
outros, a adesão ao BCI é opcional e eles podem solicitar acesso ao BCP sem se tornar 
um Membro do BCI. 
 
As empresas que exigem a participação como membro da BCI para acessar o BCP 
são as seguintes: 

 Compram algodão em pluma e vendem algodão em pluma 

 Compram algodão em pluma e vendem fios 

 Compram algodão em pluma e vendem tecidos 

 Compram algodão em pluma e vendem produtos finais 
 

As empresas para as quais a adesão à BCI é opcional e podem solicitar acesso ao 
BCP sem se tornar um Membro da BCI são as seguintes: 

 Compram fios e vendem tecidos 

 Compram fios e vendem produtos finais 

 Compram tecidos e vendem tecidos (tinturarias e comerciantes de tecidos) 

 Compram fios e vendem fios (comerciantes de fios) 

 Fabricantes de produtos finais que compram tecidos e vendem produtos acabados 
e atualmente enviam o PDF ODF para varejistas e marcas 

 Agentes de compras que compram e vendem produtos acabados e atualmente 
enviam o PDF ODF para varejistas e marcas 

 
 
Exceção: Os fabricantes de produtos finais que compram tecidos e vendem produtos 
acabados e agentes de aquisição que compram e vendem produtos acabados estão 
atualmente isentos desta exigência. No entanto, as BCCUs só podem ser transferidas 
eletronicamente, portanto, para que varejistas e marcas participantes relatarem a origem do 
algodão Better Cotton, essa exceção exige que as BCCUs sejam transferidas do 
fornecedor de nível dois diretamente para o varejista ou marca. 
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O que isso significa para as empresas que atualmente transferem os 
Formulários de Declaração de Saída (ODFs) sem uma conta na Better Cotton 
Platform (BCP)? 
Se você está atualmente transferindo ODFs e não possui uma conta BCP, você precisará 
se registrar até 31 de dezembro de 2019, a fim de continuar a cumprir os pedidos da Better 
Cotton. 
 
Inscrever-se é fácil. Depois de se inscrever em uma conta BCP, você receberá treinamento 
online sobre como receber eletronicamente Unidades de Declaração de Algodão Better 
Cotton (BCCUs) e transmiti-las na BCP.  
 
Você também poderá comunicar sua capacidade de cumprir os pedidos de algodão Better 
Cotton com seus clientes e clientes em potencial. Consultar a seção cinco dos Termos e 
Condições para mais informações. 
 

Após 1º de janeiro de 2020, você não poderá transferir BCCUs sem uma conta BCP. 

 

Quanto custa uma conta na Better Cotton Platform (BCP)? 
A partir de 1º de junho de 2019, o acesso à BCP é de € 500,00 por ano. 

 
 
Os descontos estão disponíveis para novos fornecedores não-membros da 
Better Cotton Platform (BCP)? 
Caso abra uma conta BCP entre 1º de junho e 30 de setembro de 2019, você receberá um 
desconto de € 100,00 em sua taxa anual de acesso grátis ao BCP. No primeiro ano você 
pagará € 400,00.  
 
Quando você decidir renovar sua conta após um ano completo, você deverá pagar a taxa 
padrão de € 500,00 por ano. Por favor, note que as taxas são revisadas anualmente.  
 
 

O que acontecerá se eu não me inscrever para uma conta na Better Cotton 
Platform (BCP) antes de 1º de janeiro de 2020? 
Você não poderá transferir Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton através da 
BCP ou honrar pedidos Better Cotton.  

 
 
Ainda posso ter prova da minha transação?  
Para transações feitas entre dois usuários da Plataforma Better Cotton (BCP), uma prova 
de registro de transação estará disponível (mas não pode ser usada para transferir 
Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton). A diferença, após 31 de dezembro de 
2019, é que os vendedores não poderão mais inserir manualmente um nome de comprador 
dentro da BCP, portanto, esses registros de transação não estarão disponíveis se a 
transação for com uma empresa que não seja um usuário registrado da BCP.  

 

 

O que significam as mudanças para fornecedores não-membros existentes da 
Better Cotton Platform (BCP)? 
Os fornecedores não-membros existentes da BCP não precisam tomar nenhuma medida e 
se beneficiarão automaticamente da nova taxa anual reduzida. Se você já possui uma 

https://bettercotton.org/platform/registration
https://bettercotton.org/platform/terms/
https://bettercotton.org/platform/terms/
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conta BCP, você será notificado sobre sua data de renovação pela equipe de filiação do 
BCI no devido tempo. 
 
Quando você renovar sua conta em/ou após 1º de junho de 2019, pagará uma taxa anual 
de € 500,00. Esta é a nova taxa reduzida. 
 

As contas de renovação de fornecedores não-membros existentes na Better 
Cotton Platform (BCP) entre 1º de junho e 30 de setembro de 2019 recebem 
um desconto? 
Não, o desconto de € 100,00 é apenas para novos fornecedores não membros da BCP, 
mas eles serão beneficiados pela nova tarifa reduzida de € 500,00.  
 
 

E se eu já tiver ingressado, renovado e pago a taxa de € 750,00 para minha 
conta este ano? 
Infelizmente, devido à natureza do nosso sistema, não podemos reembolsar quaisquer 
pagamentos que já tenham sido efetuados este ano. Observe que a taxa reduzida será 
aplicada no próximo ano, para que você possa se beneficiar das economias após a 
renovação.  

 
 

O que as alterações do Formulário de Declaração de Saída (ODF) significam 
para os varejistas da BCI e das marcas participantes? 
Se você é varejista e marcas participante, sua ajuda é solicitada para garantir que seus 
fornecedores relevantes (nível dois e demais) estejam inscritos na Better Cotton Platform 
(BCP) antes de 1º de janeiro de 2020.  
 
A vantagem mais significativa para você é que você não precisará mais alocar recursos 
para inserir manualmente quaisquer Unidades de Declaração de Algodão Better Cotton em 
sua conta. Além disso, quando todos os seus fornecedores tiverem uma conta BCP e 
transferir BCCUs diretamente para sua conta eletronicamente, você não precisará mais 
solicitar ODFs de seus fornecedores. Observe que, após 31 de março de 2020, nenhum 
fornecedor poderá adicionar manualmente as BCCUs à sua conta. 
 
Quando os fornecedores solicitarem uma conta BCP, eles receberão treinamento online 
sobre como receber as BCCUs e transmiti-las na BCP. 
 
Por favor, compartilhe este documento e outras informações de apoio disponíveis aqui com 
seus fornecedores para que eles estejam cientes das mudanças. 

 

Qual é o prazo para processar os Formulários de Declaração de Saída (ODFs) 
existentes? 
 
Nós entendemos que leva tempo para implementar mudanças.  
 
O prazo para que o varejista e a marcas participantes processem ODFs levantadas antes 
de 1º de janeiro de 2020 é 31 de março de 2020. 
 

 
 

https://bettercotton.org/better-cotton-platform/


 

Atualizado em 23 de maio de 2019 
 

Qual é a diferença entre a associação BCI e o acesso à Better Cotton Platform 
(BCP)?  

 

 Associação Fornecedor não-
membro da BCP 

Conta BCP e ID do usuário 
  

Acesso BCP para vários 
titulares de uma mesma 
conta 

  

Listagem na plataforma 
BCP    

Inclusão na lista pública 
online de membros da BCI   

Acesso ao logotipo da BCI 
para uso em materiais de 
comunicação, por exemplo, 
modelo de email, Website, 
materiais de marketing e 
relatórios. 

  

Acesso à Marca On-Product 
da BCI para comunicar os 
compromissos da aquisição 
de algodão Better Cotton.  

Somente varejistas e marcas 
participantes da BCI  

Elegível para ser um 
representante do Conselho 
da BCI  

  

Elegível para votar nos 
representantes do Conselho 
da BCI 

  

Taxa anual Baseado na categoria de 
associação. Visite o Website da 

BCI para mais informações. 

€ 500,00 a partir de 1º 
de junho de 2019 

 
Se você tem interesse em ser membro, visite nosso Website para mais informações. 

 membership@bettercotton.org 

http://bettercotton.org/get-involved/membership-offer
http://bettercotton.org/get-involved/membership-offer
http://bettercotton.org/get-involved/membership-offer/intermediaries
mailto:membership@bettercotton.org

