
 

Uruguay 1112, 3º Piso (C1016ACD) Buenos Aires, Argentina. Fone: +54 11 4519 8005. 

www.responsiblesoy.org / info@responsiblesoy.org 

Ata da 8a Assembleia Geral 
 

Data: 8 de maio de 2014 
Local: Rafain Palace Hotel, Foz do Iguaçu, Brasil 
 
Agenda: 
 
1. Boas-vindas, Agenda e Materiais. Apresentação das Atividades de 2013/14. 

Quórum e regras da AG. 
 
 Boas-vindas e Apresentação por Alex Ehrenhaus (Presidente da RTRS): 

Atualizações e números sobre a RTRS e as notícias mais importantes do ano 
passado. 
o Primeira Certificação nos EUA 
o Projeto PES lançado no Brasil 
o Início do processo de Interpretação Nacional do Canadá 
o Aprovação da Interpretação Nacional da China 
o Lançamento do Logo dos Créditos RTRS 
o A China recebe sua primeira certificação RTRS  
o Compra de créditos: Ruchi Soja Industries, Marks & Spencer  
o Compromisso com 100% de Soja RTRS: HKScan e toda a cadeia alimentar da 

Suécia. 
o Presença integral do setor varejista do Reino Unido 
o Primeira empresa indiana de processamento de soja adere à RTRS 
o O HSBC adere à RTRS 
o Nova estrutura do Secretariado, com foco no aumento da demanda. 

 

 Agustín Mascotena (Diretor Executivo) organiza as atividades da Assembleia e revê 
a agenda.  
 

 Verificação do sistema: Onde deve ocorrer a RT10? 
o Europa: 36,3636% (24 votos) 
o América Do Sul: 13,6364% (9 votos) 
o América Do Norte: 13,6364% (9 votos) 
o Ásia: 24,2424% (16 votos) 
o África: 12,1212% (8 votos) 

CONCLUSÃO: Europa 
 

 Verificação do quórum 
o Produtores: 53,8462% (14 votos) 
o Indústria, Comércio & Finanças: 58,2278% (46 votos) 
o Sociedade civil: 61,1111% (11 votos) 

CONCLUSÃO: quórum atingido 
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2. Aprovação da Ata da AG 2013: Agustín Mascotena passa por cada página da Ata e 
solicita comentários, se houver. Não há comentários.  

 Aprovação da Ata da 7a Assembleia Geral:  
o A favor: 91,4286% (64 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 8,5714% (6 votos) 

CONCLUSÃO: Ata aprovada 
*Nota: Os resultados da votação da Ata aparecem no slide "Aprovação do relatório de 
auditoria de 2013". 

 
3. Relatório e Contas Auditadas de 2013: Gert Van Der Bijl (Tesoureiro da RTRS) 

apresenta o Relatório Financeiro de 2013.  

 Visão-geral das despesas e dos resultados da Plataforma de TI. 40% dos gastos 
tiveram que ser pagos em uma única parcela. Agora, a RTRS tem que ver as 
receitas. A Secretaria é o segundo item de custo no orçamento. 

 Orçamento de 2014: os valores alocados para o financiamento de projetos são 
inferiores aos do orçamento de 2013, devido ao término de alguns projetos, como 
o SALSA. São montantes conservadores, visto que a RTRS tem a intenção de iniciar 
novos projetos. O desenvolvimento do mercado deve ser uma das prioridades; a 
RTRS está trabalhando neste sentido com o Representante europeu. 

 Visão-geral da situação da RTRS: Receita - as taxas de adesão vêm aumentando 
lentamente. Houve uma redução do nível de dependência de doações, devido às 
quantidades vendidas e à cobrança de taxas. Despesas: economia no aluguel do 
escritório, devido à mudança do escritório; novo Representante europeu; 
contratação de agência de comunicação; e último ano de manutenção da 
Plataforma de TI. Ashis Mondal (ASA) considera que o orçamento está deficitário 
em relação a 2014 - o orçamento é demasiadamente modesto considerando-se o 
trabalho a ser realizado. Ele acredita que a RTRS não deveria determinar que não 
precisa de dinheiro de doadores. Agustín observa que não se trata de um déficit, 
mas sim do resultado de um equilíbrio, e que a RTRS se financia com suas próprias 
atividades. Agora que a RTRS recebeu os pagamentos pelos resultados dos 
projetos realizados em 2013, a busca por novos projetos pode ser mais seletiva. 
Isso explica a diferença entre a receita e as despesas. Ashis sugere a organização 
de contas distintas para os projetos. John Landers considera baixo o investimento 
no mercado europeu. Agustín explica que Lieven irá trabalhar em tempo parcial, 
conforme aprovado pelo CE: no início, eram três dias por mês; agora são quatro e, 
no ano que vem, ele terá mais disponibilidade. 

 Aprovação do Relatório de Auditoria de 2013:  
o A favor: 95,7747% (68 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 4,2254% (3 votos) 

CONCLUSÃO: Auditoria de 2013 aprovada 
*Nota: Os resultados da votação da auditoria de 2013 aparecem no slide "Aprovação 
da Versão Preliminar da Ata da 7ª Assembleia Geral". 
 

4. Eleições dos membros do Comitê Executivo: cada candidato se apresenta. 
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 Grupo Constitutivo dos Produtores (dois candidatos para duas vagas disponíveis):  
Alex Ehrenhaus (Los Grobo): primeiros produtores certificados pela RTRS, 
participam desde 2006. Querem a reeleição para continuar trabalhando e 
investindo na RTRS.  

o A favor: 92,8571% (13 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 0% (0 votos) 

 
John Landers (APDC): representa os agricultores que buscam se tornar mais 
sustentáveis, com 12 milhões de hectares na região do Cerrado. Manifestou 
vontade de participar da eleição: profissional de dedicação integral na Europa; 
certificação para a indústria de alimentos animais; Campanha europeia para 
reverter a imagem negativa dos produtores de soja da América do Sul; revisão 
crítica do projeto de mapeamento; indicador de avaliação sustentável da 
RTRS. Agustín acrescentou que John foi reconhecido por sua contribuição para 
a RTRS.  

o A favor: 85,7143% (12 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 7,1429% (1 voto) 

 

 Grupo constitutivo da Indústria, Comércio e Finanças (um candidato para 
uma vaga): 

David Pendlington (Unilever): Terence Baines (Unilever) pede a palavra e 
esclarece que representará David e a Unilever nas reuniões latino-americanas.   

o A favor: 91,3044% (42 votos) 
o Contra: 4,3478% (2 votos) 
o Abstenções: 4,3478% (2 votos) 

 
 Grupo constitutivo da Sociedade Civil (um candidato para duas vagas): 

Oswald Carvalho (Earth Innovation Institute): Esta nova organização faz 
parte do IPAM, que participa desde o início.  

o A favor: 100% (11 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 0% (0 votos) 

 
CONCLUSÃO: Os candidatos estão aprovados. Assim, os membros do Comitê 
Executivo da RTRS são: 
Produtores 
Aapresid: Martín Descalzo 
André Maggi: Juliana Lopes 
APDC: John Landers (reeleito) 
FAPCEN: Gisela Introvini 
Los Grobo: Alex Ehrenhaus (reeleito) 
Indústria, Comércio & Finanças 
ACSOJA: Patricio Watson 
Agrifirm: Cornel Boere 
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Rabobank: Olaf Brugman 
Retailers Soy Group: Belinda Howell 
Unilever: David Pendlington (reeleito) 
Sociedade Civil 
ASA: Ashis Mondal 
Earth Innovation Institute: Oswaldo Carvalho (reeleito) 
Solidaridad: Gert Van Der Bijl 
WWF: Sandra Mulder  
 

3 bis. Nomeação dos Auditores para o Exercício de 2014  
o A favor: 90,1408% (64 votos) 
o Contra: 1,4085% (1 voto) 
o Abstenções: 8,4507% (6 votos) 

CONCLUSÃO: Auditores aprovados 
 

5. Modificação do Estatuto: um ponto deixou de ser aprovado nas AGs anteriores: os 
relatórios anuais dos membros e compromisso de 100%. Este ano, os membros 
apoiaram a proposta de um novo estatuto. Explicação da metodologia de votação. 
Michelle Morton (Shell) pergunta quais são as mudanças e onde ficarão os relatórios. 
A proposta é apresentada e Agustín esclarece que os relatórios serão disponibilizados 
ao público no site na Internet. Este ano, a RTRS publicou tudo o que foi recebido. 
Chris expressa preocupação com o que os outros setores não conseguem realizar 
devido às suas características. Agustín explica que cada membro incluirá informações 
no relatório de acordo com o escopo de suas atividades, respondendo "N/A" se 
necessário. Ashis pede a utilização de um modelo padrão; Alex e Belinda solicitam que 
o modelo seja mais específico em relação às diferenças entre os grupos constitutivos. 
Marizete Zuttion (Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães) demonstra preocupação 
com a preservação das informações dos membros, com relação ao que será relatado. 
Agustín explica que o estatuto não inclui o formulário de relatório. A relatoria de 
informações tem por base o espírito de compartilhamento dos membros da RTRS, 
descrevendo com transparência as suas atividades em prol da RTRS. Chris acrescenta 
que informações confidenciais não seriam solicitadas. Gert comenta que o que deve 
ser acrescentado são as atividades que contribuem. Giovana Baggio (The Nature 
Conservancy) entendeu os argumentos sobre transparência mas alegou que, já que a 
sociedade civil age de modo voluntário, os relatórios não deveriam ser obrigatórios. 
De acordo com Juliana Lopes (André Maggi), os relatórios são necessários devido ao 
espírito da RTRS e isso independe do que você faz na organização. Sandra Mulder 
(WWF) concordou e propôs a aceitação da mudança no estatuto e posterior correção 
do texto, já que isso é bom para a transparência. Belinda acrescentou que este texto 
é quase idêntico ao do ano passado, com a diferença de que não inclui o 
compromisso de 100% RTRS. Os modelos aprimorados e adequados aos grupos 
constitutivos poderão ser providenciados em seguida. 
 

  Modificação do Estatuto (votação geral) 
 
Produtores 
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o A favor: 85,7143% (64 votos) 
o Contra: 0% (0 votos) 
o Abstenções: 7,1429% (1 voto) 

Indústria, Comércio & Finanças 
o A favor: 69,5652% (32 votos) 
o Contra: 17,3913% (8 votos) 
o Abstenções: 13,0435% (6 votos) 

Sociedade Civil 
o A favor: 72,7273% (8 votos) 
o Contra: 9,0909% (1 votos) 
o Abstenções: 18,1818% (2 votos) 

 
CONCLUSÃO: Modificação do Estatuto aprovada, sem modificações nos 
artigos  

 
 

6. Outros assuntos: Agustín encerra a reunião mencionando que, hoje em dia, a 
RTRS tem tantas notícias e pode se dar ao luxo de escolher o que incluir na 
Newsletter. Ashis solicitou que seja apresentado um plano de atividades na 
próxima AG. Agustín fez referência a um plano de atividades existente que pode 
ser aberto para os membros. Michelle aprovou esta decisão. Ulises (Fundación Vida 
Silvestre) solicitou que o CE considere o projeto de mapeamento uma prioridade 
para a credibilidade e transparência do Padrão. Ele acrescentou que houve a 
intenção de fazer isso na Argentina e que o atraso na resolução do mapeamento 
da Brasil vem dificultando o processo. John mencionou a possibilidade de 
aumentar o tamanho da Newsletter. Agustín explicou que a RTRS seleciona as 
notícias mais relevantes para a Newsletter informativa e publica tudo no site. John 
acrescentou que não está satisfeito com o projeto de mapeamento do Brasil. 
Agustín explicou que o critério vem da universidade e que eles usam uma 
convenção específica, mas que a RTRS está tratando das diferenças. 
 

7. Encerramento da reunião: Obrigado pelo feedback, meus cumprimentos. A 
reunião está encerrada. 
 
 

----------- REUNIÃO ENCERRADA ----------- 


