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Sobre a Mesa Redonda de Algodão Orgânico 
A Mesa Redonda de Algodão Orgânico (OCRT) da Textile Exchange foi criada em 2012, quando a 
organização declarou uma Chamada à Ação motivada pelo declínio na produção de algodão orgânico, 
apesar da crescente demanda. Todos os anos, desde a sua criação, a OCRT realiza uma reunião 
presencial de um dia juntamente com a Conferência de Sustentabilidade Têxtil anual da Textile Exchange. 
A conferência global da OCRT sempre foi altamente interativa e voltada para a ação, e normalmente é 
assistida por 150 a 200 indivíduos, incluindo representantes de agricultores, fabricantes, marcas, varejistas, 
comerciantes, ONGs e associações comerciais. A OCRT tornou-se rapidamente o principal local e espaço 
para as partes interessadas se reunirem para ouvir mais sobre os problemas enfrentados pelo setor de 
algodão orgânico, para diagnosticar esses problemas e, o mais importante, encontrar maneiras de agir.  

Inicialmente, a OCRT concentrou-se em abordar os principais desafios na estabilidade e sustentabilidade 
do setor de algodão orgânico, em um nível global, através das lentes de três fluxos de trabalho: Modelos de 
negócio, Sementes e solos e Engajamento do consumidor. Sob esses fluxos de trabalho, a OCRT 
identificou uma série de iniciativas e catalisou, ou foi uma incubadora para seu desenvolvimento. Essas 
iniciativas incluem o Acelerador de algodão orgânico, a Coalizão Chetna,  aboutorganiccotton.org (um 
micro-site dedicado ao algodão orgânico), um inventário da disponibilidade de sementes não transgênicas 
e o Prêmio de Inovação OCRT.  

Depois de vários anos abordando as barreiras ao crescimento do algodão orgânico em nível global, a 
necessidade de customizar estratégias em nível regional torna-se cada vez mais aparente. Em última 
análise, os mesmos problemas e oportunidades existem para todos, mas cada região está em um estágio 
diferente de desenvolvimento e, portanto, requer uma estratégia diferente, ao lado de recursos designados 
e redes de apoiadores. Como resultado, o modelo OCRT Regional nasceu em 2017. Até agora, as OCRTs 
regionais foram realizadas na Turquia (2017, 2018), em Burquina Faso (2018 e 2020)e na China (2019).  

O mais recente componente da OCRT é o lançamento de uma comunidade online (OCRT HUB) em 
setembro de 2020, que permitirá que os diálogos continuem ao longo do ano e alcancem um público mais 
amplo. Quanto às outras Mesas Redondas da Textile Exchange, a comunidade online da OCRT está 
hospedada no portal de membros online da Textile Exchange, o HUB. O pacote OCRT de páginas da web 
no site da Textile Exchange acompanha o OCRT HUB, que é usado para comunicar informações sobre os 
resultados da OCRT, atividades atuais e planos futuros. 
 
  

http://www.organiccottonaccelerator.org/
https://www.loomstate.org/chetco
http://aboutorganiccotton.org/
http://textileexchange.org/materials/innovation-lab/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/turkey-egypt-central-asia/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/africa/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/regional-ocrt-china/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/
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Visão 
A visão da OCRT é baseada na visão da Textile Exchange. Visamos um setor global de algodão orgânico 
que protege e restaura o meio ambiente e melhora a vida das pessoas envolvidas nesta atividade. 

Propósito 
O propósito da OCRT é reunir a comunidade do algodão orgânico para ser inspirada, mobilizada e 
equipada para cumprir nossa visão em linha com as Metas de Desenvolvimento Sustentável. 

Objetivos 

• Abordar as barreiras ao crescimento da produção e do consumo de algodão orgânico.  

• Melhorar a sustentabilidade da indústria do algodão orgânico. 

• Dar voz as partes interessadas em todo o setor do algodão orgânico e criar um entendimento das 
necessidades e expectativas desses diferentes grupos de partes interessadas.  

• Catalisar ações coletivas e parcerias intersetoriais e regionais, especialmente com organizações 
que trabalham nas unidades de produção. 

Âmbito 
O âmbito da OCRT é: 

• Conectar.  

• Educar. 

• Facilitar o compartilhamento de melhores práticas entre regiões e projetos.  

• Identificar barreiras ao crescimento, oportunidades comuns e desafios. 

• Apoiar e incubar novas ideias.  

• Catalisar a ação coletiva. 

Como agregamos valor 
A OCRT agrega valor à comunidade do algodão orgânico ao fornecer um local inclusivo para que todas as 
partes interessadas se reúnam. 

A OCRT é pré-competitiva e colaborativa. Ela atua como uma catalisadora para a ação, estabelecendo 
parcerias com organizações em todo o mundo e com a indústria têxtil.  

Com base em uma abordagem comunitária, a OCRT aborda as principais barreiras ao crescimento, 

estimulando o compartilhamento de experiências e ações coletivas entre regiões e projetos.  

A OCRT opera por meio de uma série de atividades em nível global e regional, incluindo a Comunidade 

Online OCRT, as conferências presenciais globais e regionais da OCRT e grupos de trabalho operando 

virtualmente em nome da OCRT. 
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Estrutura e filiação 

 

 
1 O Comitê Diretor da OCRT supervisiona as atividades e é responsável por garantir a entrega de seus produtos e 
resultados. Estabelecido no início de 2019 por membros do antigo Conselho da Textile Exchange Europe, o Comitê 
Diretor da OCRT é composto por um grupo de múltiplas partes interessadas de indivíduos com uma forte distribuição 
geográfica que estão comprometidos com a missão da OCRT.  

Os critérios de elegibilidade para o Comitê Diretor da OCRT são estipulados em seus próprios Termos de Referência. 
2 O OCRT HUB, a casa virtual da OCRT. É uma plataforma interativa, aberta a todos e hospedada no Hub da Textile 
Exchange. O OCRT HUB conecta-se virtualmente à comunidade OCRT, mantendo as conversações e a dinâmica da 
OCRT ativas durante todo o ano.  A participação no OCRT HUB é feita mediante a concordância com os Requisitos de 
Filiação à OCRT e as Regras e Etiqueta da comunidade do Textile Exchange Hub. 

Convocador Textile Exchange 

Elegibilidade A filiação à OCRT é autorizada ao enviar uma solicitação online e concordar em 
obedecer os Requisitos de Filiação à OCRT. 

Composição e 
representação 

As partes interessadas do setor do algodão orgânico incluem fornecedores, marcas, 
ONGs, instituições de pesquisa, organizações públicas e outros agentes relevantes. 

Requisitos de 
filiação 

• Contribuir com tempo e experiência durante a participação em atividades da 
OCRT.  

• Trabalhar de forma aberta e colaborativa para cumprir os objetivos da OCRT, 
compartilhando as melhores práticas e lições aprendidas. 

• Não divulgação e confidencialidade das informações compartilhadas dentro do 
grupo e conformidade com todas as leis antitruste e anticompetitivas aplicáveis, 
incluindo, sem limitação: 

o Tratamento de informações compartilhadas, tais como parte de qualquer 
reunião ou atividade da OCRT, de acordo com a Regra da Chatham 
House (Os participantes são livres para usar as informações recebidas, 
mas nem a identidade nem a afiliação do(s) locutor(es), nem de qualquer 
outro participante, podem ser reveladas.); 

o Que nenhuma das informações compartilhadas, como parte da OCRT, 
pode ser usada para causar prejuízo competitivo ou desvantagem para 
outro membro ou participante da OCRT, da Textile Exchange ou a OCRT 
diretamente; e 

o Abster-se de quaisquer conversas ou atividades que possam restringir a 
concorrência ou definir preços. 

• Abster-se de usar qualquer informação obtida através da OCRT, a não ser para 
promover os objetivos da OCRT e, em nenhuma hipótese, para denegrir os 
membros da OCRT, seus produtos, práticas, negócios ou sua reputação. 

Estrutura de 
Governança  
 

• O Comitê Diretor da OCRT1 governa a OCRT e supervisiona sua estratégia.  

• Os membros da equipe da OCRT da Textile Exchange coordenam e apoiam as 
atividades da OCRT. 

Meios de ação • A comunidade online da OCRT (OCRT HUB)2 

• Conferências globais e regionais da OCRT 

• Grupos de trabalho operando em nome da OCRT 


