
A Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS)
encerra mais um ano de crescimento sustentado.

PRINCIPAIS DESTAQUES DA RTRS

2019
Olhando para além de 2020 



Como plataforma global de soja envolvendo 
diversas partes interessadas, a RTRS fez avanços 

consideráveis e atingiu diversos resultados expressivos.

FACILITAÇÃO DO DIÁLOGO
GLOBAL SOBRE A SOJA
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Conferência Anual da RTRS 2019

44
palestrantes 

Utrecht
Países Baixos

Rabobank
Sediada pelo 

10
patrocinadores

20
países

+270
participantes

150
organizações 
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Forças Tarefa
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+30
organizações 

2
Forças-Tarefa
Brasileiras

35
participantes de valor local da soja 

Representando a cadeia 

Com base nas iniciativas implementadas até o momento e com vistas a fortalecer ainda mais sua 
missão como plataforma global multipartes, a RTRS convocou o Iniciativa Colaborativa da Soja, 
reunindo padrões de certificação, empresas, ONGs e especialistas em torno de um objetivo 
comum: soja 100% sustentável globalmente.
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Operações como plataforma que congrega várias partes interessadas

Em reconhecimento à RTRS como plataforma multipartes sobre a soja e o valor da Associação 
para a cadeia de valor da soja, a RTRS foi convidada a participar de vários diálogos importantes:

A RTRS foi convidada pelas  
Nações Unidas a se tornar 
signatária oficial da  
Declaração sobre “Padrões 
Sensíveis ao Gênero e 
Desenvolvimento de Padrões.

A RTRS participou da Conferência 
de Perspectivas Agrícolas da 
União Europeia, intitulada 
Sustentabilidade da Fazenda ao 
Garfo. Foi organizada pela 
Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural em 
Bruxelas, na Bélgica

A RTRS foi convidada a participar 
do painel “Ways forward - 
Overcoming Implementation 
Challenges" ("Caminhos à frente - 
Superando os Desafios de 
Implementação") na Conferência 
Mundial sobre Consumo 
Sustentável para a Biodiversidade 
e Serviços Ecossistêmicos, 
realizada pelo Ministério Federal 
do Meio Ambiente, Conservação 
da Natureza e Segurança Nuclear  
em Berlim, na Alemanha.
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MARÇO OUTUBRO DEZEMBRO
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A RTRS também está revisando o Sistema de 
Fatores de Conversão da RTRS para 
desenvolver uma versão aprimorada da 
Calculadora de Pegada de Soja, que ajudará as 
empresas e organizações de modo geral a 
calcular o volume de soja usado para diversas 
finalidades, como alimentos, rações 
e subprodutos.

A primeira fase, realizada pela Escola de 
Agronegócios da Universidade Austral 
(Argentina), foi concluída em 2019. Incluiu 
pesquisa e desenvolvimento de um sistema de 
fatores de conversão para os principais 
subprodutos industriais da soja (óleo, farelo, 
casca, lecitina e biocombustíveis) com base em 
uma análise dos processos industriais.

Promoção do crescimento da produção,
comércio e uso de soja responsável

A RTRS também está avançando em duas 
frentes importantes: na medição de Gases de 
Efeito Estufa (GEEs) e no Sistema de Fatores 
de Conversão e Calculadora de Pegada de 
Soja da RTRS.

A RTRS está avaliando diversas ferramentas 
disponíveis no mercado para medir os GEEs, 
com o objetivo de avaliar o impacto da 
certificação RTRS nas fazendas no que diz 
respeito às emissões e sequestro de carbono.

A ferramenta escolhida para medir os 
GEEs terá, necessariamente, uma 
perspectiva representativa e multissetorial.
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Iniciada também em 2019, a 
segunda fase do Sistema de 
Fatores de Conversão da RTRS está 
sendo desenvolvida e integrada à 
Calculadora de Pegada de Soja da 
RTRS. A empresa de consultoria 
britânica 3Keel é a parceira da 
RTRS nessa segunda fase.

Com o Sistema de Fatores de 
Conversão da RTRS - que define os 
fatores de conversão relativos aos 
subprodutos de soja, ração animal e 
alimentos - e as ferramentas da 
Calculadora de Pegada de Soja da 
RTRS, os membros terão acesso a 
referências importantes para 
calcular suas respectivas pegadas 
de soja ao comprar materiais 
certificados pela RTRS.

A Calculadora de Pegada de Soja
da RTRS trará benefícios para todos 
os atores da cadeia de suprimentos.

2.1 RAÇÃO
ANIMAL

CALCULADORA
DE PEGADA
DE SOJA &

MODELO DE
NEGÓCIOS

1 SUBPRODUCTOS
DE SOJA

Óleo, farelo, lecitina, pallets de
casca de soja, glicerina,

biocombistíveis; óleo para
consumo humano

2.2 ALIMENTOS

Carne; aves; frango; frutas;
carne de porco; ovos; leite;

maionese; margarina
e manteiga; chocolate

PARCEIRO EUROPEUPARCEIRO ARGENTINO

CONCLUÍDO
NO 2º TRI
DE 2019

1º TRI
DE 2020

2º TRI
DE 2020

4º TRI
DE 2019
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Eis uma visão geral do padrão de certificação da RTRS.

CERTIFICAÇÃO
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Compras sustentáveis RTRS

+5.400 
produtores certificados 
pelo Padrão RTRS de Produção em 2019

1 milhão 
de hectares certificados 
no mundo inteiro

Cerca de 

Com base nos resultados parciais sobre 2019 
disponíveis no momento da elaboração deste 
documento, os produtores certificados pela 
RTRS contabilizam cerca de 4 milhões de 
toneladas de soja certificada na América Latina 
(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), Estados 
Unidos e Ásia. O Brasil é o maior produtor da 
RTRS, com 3.3 toneladas certificadas.

©Estancia Caldenes, Cañada Seca
   Buenos Aires, Argentina

©Estancia Caldenes, Cañada Seca
   Buenos Aires, Argentina

©Amaggi
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Em outubro, a RTRS lançou uma nova 
campanha para informar o público sobre 
formas valiosas de gerar impactos práticos: 
#ZeroSignificaZero. Essa campanha mostrou 
que é possível atender à crescente demanda 
global por soja e, ao mesmo tempo, 
preservar a vegetação nativa e proteger os 
direitos humanos, melhorando as condições 
dos trabalhadores. #ZeroSignificaZero tem 
por base a premissa de que é possível ter 
alimentos e florestas e alimentos e 
bem-estar humano.

© WWF Brasil, Bento Viana
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Novos membros

12
membros ingressaram 
na RTRS em 2019

Com elas, três novos países: Canadá 
(Restaurant Brands International - RBI), 
Espanha (Vall Companys) e EUA (Tyson 
Foods, Inc). 

As organizações que se juntaram à RTRS no 
ano passado veem a Associação como um 
parceiro credível e um espaço para colaborar 
no trabalho com práticas agrícolas e 
comerciais responsáveis, em busca de 
promover suas estratégias e atingir suas 
metas de sustentabilidade. 

Indústria, Comércio e Finanças

Sociedade Civil 

Observadores
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Várias marcas líderes - incluindo Arla, Lidl e 
Unilever - mantiveram firme o seu compromisso de 
longo prazo com a RTRS e com práticas agrícolas 
sustentáveis, demostrado pela compra de 810 mil 
ton de material certificado pela RTRS. A 
Forfarmers, Agrifirm e DeHeus compraram 625 mil 
créditos RTRS, refletindo o compromisso contínuo 
da indústria de ração com a RTRS.

Compra de soja sustentável RTRS

41% 
de aumento 
em relação a 2018

33
novos compradores 
de soja certificada pela RTRS

+550k ton
de fluxo físico 
+75% vs 2018

3.950.000 ton
soja certificada vendidas 
(créditos e balanço de massa)

423k ton
foram para mercado de biocombustíveis
+156% em relação a 2018

338k
ton
para 
biocombustíveis 

330k
ton

280k
ton

256k
ton

224k
ton

190k
ton

180k
ton

155k
ton

155k
ton
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A Tesco, Vall Companys, Tyson Foods e Nestlé 
adquiriram quase 160 mil créditos RTRS. Em 
termos de material físico, a Cereal Docks e a 
ADM International adquiriram 423 mil 
toneladas de soja física.

338k
ton

20k
ton

64k
ton

138k
ton

2.5k
ton

7k
ton

10k
ton

Créditos RTRS

Balanço de Massa – RTRS Biocombustíveis

33
novos compradores 
passaram a adquirir materiais certificados pela RTRS

A empresa italiana Cereal Docks se tornou 
a primeira usina de processamento 
europeia certificada pelo Padrão Cadeia 
de Custódia da RTRS.

©CerealDocks
   Marghera plant

©CerealDocks
   Marghera plant
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EUA
0.06%

CHILE
1.44% BRASIL

8.42%

ALEMANHA
3.73%

SUÍÇA
10.86%

ESPANHA
0.75%

CHINA
0.03%

VIETNÃ
0.01%

FRANÇA
3.60%

IRLANDA
0.56%

BÉLGICA
7.55% PAÍSES BAIXOS

30.10%

PAÍSES
ESCANDINAVOS
14.17%

REINO
UNIDO
16.19%

ARGENTINA
0.06%

ÁFRICA DO SUL
0.24%ITÁLIA

2.23%
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Alcance Global
Vendas por país

Do ponto de vista das compras (uptake), é 
importante destacar a tendência anual positiva no 
"mapa de compradores.”

Segundo os dados da RTRS, em 2016 e 2017, os 
Países Baixos foram, de longe, o líder global em 
matéria de adoção de materiais certificados pela 
RTRS (créditos RTRS), representando 66% do 
volume total. Em 2018, o percentual de adoção de 
materiais certificados pela RTRS nos Países Baixos 
caiu drasticamente para 40% do total; em 2019, foi 
para 30%. Muitos países, incluindo da região da 
Escandinávia e o Reino Unido, aumentaram sua 
participação e compromisso com os materiais 
certificados pela RTRS. 

Com volumes menores, novos compradores de 
Irlanda, Japão, Vietnã e Estados Unidos envolvido 
na compra de material Certificado RTRS.
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Ampliação do escopo

Temos o compromisso de promover a RTRS 
como o "estado da arte" em matéria de 
certificação multipartes e continuaremos 
trabalhando para torná-la cada vez mais 
robusta.

Em junho passado, a 13a Assembleia Geral da 
RTRS aprovou a inclusão dos Requisitos da 
Cadeia de Custódia para os Produtores em 
todas as auditorias a partir de 2020. Isso 
significa que 100% do que será produzido a 
partir de 2020 também poderá ser vendido 
pela modalidade de fluxo físico, dependendo 
da demanda do mercado. Dessa forma, os 
atores poderão ampliar a adoção de soja física 
certificada ao longo de toda a cadeia de valor.
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Em vista dos benefícios ambientais e 
agronômicos da rotação de culturas, prática que 
os produtores de soja responsável são 
obrigados a implementar de acordo com o 
Padrão RTRS de Produção, a RTRS começou a 
desenvolver o “Padrão RTRS de Produção de 
Milho Responsável” em 2019. Após a aprovação 
pela Assembleia Geral da RTRS no final de 2020, 
os produtores de soja certificados pela RTRS 
poderão certificar sua produção de milho, 
acrescentando o milho certificado pela RTRS à 
cadeia responsável de suprimentos.
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Em 2019, a RTRS também se candidatou à 
posição de ISEAL Community Member, para 
depois postular a condição de membro pleno.
A Associação, portanto, elaborou uma versão 
preliminar da Teoria da Mudança (TdM) da RTRS 
e um Sistema de Monitoramento e Avaliação 
(M&A). A TdM da RTRS define objetivos de 
curto, médio e longo prazo relativos a questões 
sociais, agronômicas e ambientais; já o sistema 
de M&A coleta informações de produtores 
certificados pela RTRS para estimar 
quantitativamente o impacto da certificação em 
termos práticos. Ele também proporcionará 
informações quantitativas às partes interessadas 
da cadeia de valor da soja sobre os benefícios 
econômicos, sociais e ambientais da aquisição 
de soja produzida de modo sustentável.

O novo padrão, como o da soja, será baseado 
nos cinco princípios básicos da certificação 
RTRS: cumprimento da legislação e boas 
práticas de negócios; condições de trabalho 
responsáveis; relações responsáveis com a 
comunidade; responsabilidade ambiental e 
boas práticas agrícolas.

©Tecnocampo
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O ano se encerrou com o reconhecimento do 
Padrão RTRS de Produção como compatível 
com o Código de Compras Sustentáveis de 
Produtos Agrícolas pelo Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
Tóquio 2020. Depois de um ano de intenso 
trabalho, a aprovação da solicitação da RTRS 
marca o primeiro grande passo da Associação 
no mercado japonês.
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Nós reconhecemos todos os seus esforços coletivos na
consecução desses resultados positivos 

e convidamos você a ser um parceiro ativo da RTRS
em nossa jornada no ano de 2020.


