PROGRAMA STANDARD BRASIL HVI

SBRHVI

CBRA

Banco de dados
da qualidade

1- Rechecagem de
1% das amostras;

Integração e
comunicação com
SAI / Sinda / ABR.

2- Certificado e
auditado por ICA
Bremen; e

Publicação das
características intrínsecas
e extrínsecas

3- ISO 17.025.

Orientação
aos
laboratórios

1- Visitas técnicas;
2- Guia de
orientação;
3- Treinamentos; e
4- Feedback diário.

Transparência via
portal da Abrapa.

1. O que é o Programa Standard Brasil HVI?
Com o objetivo de dar mais transparência e
credibilidade às análises de HVI realizadas nos fardos de
algodão produzidos no Brasil, a Abrapa, a exemplo do
que se faz nos EUA, vem se dedicando, desde 2010, à
criação de um programa chamado Standard Brasil HVI.
O programa tem 3 pilares bem estabelecidos:

1. CBRA – Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão –
trata-se de um laboratório de análise de HVI, construído em Brasília,
que fará a rechecagem de 1% de todas as análise de HVI feitas no
Brasil – safra a safra;

2. Banco de Dados das características intrínsecas e extrínsecas do algodão
brasileiro – sistema de T.I construído de forma customizada e integrada à rede
de laboratórios de HVI, que reunirá todos os resultados das análises de HVI
realizadas, ou seja, reunirá 100% dos resultados de HVI da safra brasileira. Este
sistema integrará produtores, laboratórios, associações estaduais e
compradores, que poderão interagir por meio da ferramenta. Com o banco de
dados, o registro de análise de HVI de um fardo será único e inalterável. Ao
comprar uma fardo de algodão brasileiro, por meio da etiqueta SAI, o
comprador poderá fazer a consulta na área de rastreabilidade do portal da
Abrapa e verificar todos os dados relativos ao fardo: unidade produtiva,
algodoeira, características intrínsecas e extrínsecas, certificação ABR e ou
licenciamento BCI.
3. Orientação aos laboratórios de HVI – o programa nasce não só com o
objetivo de dar transparência e mais credibilidade aos resultados de análise de
HVI, mas também com o propósito de orientar os laboratórios brasileiros para
buscar a excelência com treinamentos e feedback diário a partir da operação do
CBRA.

2. Breve Histórico do Programa
 O projeto nasceu em 2010, inicialmente, com o intuito de incentivar os
laboratórios brasileiros de HVI a participar dos round testes do ICAC e entrarem
no processo de aferição internacional;

 Em 2012, a Abrapa deu mais um passo e realizou visitas de verificação nos
laboratórios de HVI. Com intuito de ajudar os laboratórios a aprimorarem seu
trabalho, traduziu, imprimiu e distribui o “Manual para padronização da
classificação instrumental de algodão” produzido pela força tarefa do ICAC e do
ITMF;
 Em 2013 e 2014, a Abrapa se dedicou aos estudos de viabilidade técnica e
econômica para a construção do CBRA, compra do terreno em Brasília (próximo
ao aeroporto) e elaboração do projeto arquitetônico; e
 O alvará para início da obra só saiu em setembro de 2015 . Ainda em 2015, a
associação contratou a empresa de T.I para dar início ao desenvolvimento do
sistema/Banco de dados das características intrínsecas e extrínsecas e de
operação do CBRA.

3. Próximos passos – fase final para lançamento do Programa

 A obra do CBRA estará concluída em novembro de 2016;
 A homologação do sistema de operação (Banco de dados das características
intrínsecas e extrínsecas) será feita com os grupos focais (laboratórios e
produtores) em 28 e 29/09;
 A Abrapa fará o lançamento das diretrizes do Programa SBRHVI para o
mercado externo, durante o jantar anula da ICA, em 19 de outubro de 2016;
 Os resultados de HVI da safra 2015/2016 poderão ser conferidos no portal,
mesmo sem terem passado pela rechecagem; e

 A safra 2016/2017 terá operação completa dentro do novo programa de
qualidade da associação. Os resultados serão divulgados com o processo de
rechecagem em operação.
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