
RESUMO ANUAL
DA RTRS

2018 foi mais um ano de crescimento e evolução para a 
Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS). 
Medidas importantes foram tomadas este ano para ajudar 
a equilibrar a oferta e a demanda por soja responsável. 

A RTRS continua trabalhando em estreita colaboração com os produtores e, por meio 

de inovações e novas parcerias e programas, aumentou o volume de soja responsável 

no mercado e garantiu uma oferta confiável e de longo prazo. Este ano, o trabalho da 

RTRS para ressaltar sua vantagem competitiva, engajar mercados-chave e construir 

relacionamentos para ampliar seu alcance e perfil tiveram um impacto considerável 

no mercado. Várias marcas importantes - incluindo empresas históricas como a 

Unilever, Arla e  Bayer e mais novas, como a Lidl, Mars, Sligro e Ikea (entre muitas 

outras) - demonstraram seu compromisso de longo prazo com a RTRS - e esse 

trabalho vai continuar. 

Com um mercado global cada vez mais engajado e informado e uma demanda sem 

precedentes, a RTRS agora é mais do que capaz de atender a essas necessidades. 

Foi registrado um crescimento de 28% nas 
vendas de 2018 em comparação a 2017. A venda 
de mais de 316.000 toneladas de fluxo físico 
RTRS (um aumento de 278% em relação a 2017) 
e 25 novos compradores de soja certificada pela 
RTRS contribuíram para esse número.
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O ANO DE 2018 EM RESUMO

2.8
(2.800.000)

MILHÃO

DE TONELADAS DE

SOJA CERTIFICADA

FORAM VENDIDAS

Foram vendidas 2,8 milhões de toneladas de soja 
certificada, um 

em relação a 2017. Desse total, mais de 316.000 
toneladas foram de fluxo físico certificado pela RTRS - 
quase 4 vezes o volume vendido em 2017.

CRESCIMENTO DE  28% NAS VENDAS

25 NOVOS COMPRADORES
de soja certificada pela RTRS - incluindo IKEA, Silgro e Bunge 
Espanha - que fazem parte de 11 países/territórios adquiriram 
250 mil toneladas de material RTRS, sendo 197 mil toneladas 
de fluxo físico.

NOVOS MEMBROS
Metro AG, Quorn Foods, Salmon Food e 
Fundación Proyungas aderiram à RTRS.

FORAM DISPONIBILIZADAS
AO MERCADO

30.723
DISPONIBILIZADA

AO MERCADO 

1.5
MILHÃO DE

TONELADAS
DE SOJA
FÍSICA

MILHÕES DE
TONELADAS

DE SOJA
CERTIFICADA

 

PRODUTORES
CERTIFICADOS

PELA RTRS

de treinamento para novos auditores 
da RTRS nos padrões de Produção

e Cadeia de Custódia no Brasil
e na Tailândia.

REUNIÕES DE
FORÇAS-TAREFA

realizadas no Brasil, 
com um total de 120 

participantes.

4
PARTICIPANTES

NA RT13.

180 CURSOS
2

Primeira compra de 1.280 Créditos RTRS 
não-OGM adquiridos do Brasil pelas empresas 
escandinavas Skånemejerier AB e Unil As.
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Diferencial de Mercado; o valor do 
padrão RTRS

O sistema de certificação da RTRS é um padrão reconhecido, robusto e verificado, 

baseado em cinco diferenciais que, este ano, fizeram parte (essencial) do trabalho de 

engajamento da organização com o mercado: 

• A RTRS tem uma abordagem holística e multi-partes.

• A RTRS é o padrão que garante zero desmatamento e zero conversão; todas as 

terras naturais são protegidas.

• A RTRS garante condições responsáveis de trabalho e sociais.

• Todos os produtores da RTRS são auditados por terceiros independentes. 

• A certificação RTRS ocorre em nível de fazenda e é baseada em risco; todos os 

resultados das avaliações são públicos.

Esse conjunto positivo de fatores possibilitou à RTRS engajar-se com sucesso com 

alguns dos atores mais importantes do mercado em 2018:

Essas marcas veem na RTRS um padrão holístico e sustentável para a soja e, mais 

especificamente, um padrão que garante zero desmatamento e zero conversão.

A Lidl Stiftung & Co. KG reforçou seu compromisso de apoiar os 

produtores de soja no Maranhão e no Piauí por meio da compra de 

210.000 créditos de comércio direto RTRS. Ao triplicar a quantidade de 

créditos adquiridos (em comparação a 2017), a Lidl cobriu sua pegada 

de soja em vários países europeus - incluindo o Reino Unido, que 

anunciou seu compromisso com o programa em 2018. 

Unilever – média de 300.000 toneladas de material RTRS adquirido 

anualmente desde 2015,  em créditos e fluxo físico.

Arla - créditos equivalentes a 270.000 toneladas de material RTRS 

adquiridos anualmente desde 2014.
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PRINCIPAIS COMPRADORES DE
MATERIAL RTRS EM 2018:  

MARCAS E VAREJISTAS

COMERCIALIZAÇÃO E REVENDA

46k 45k47k

270k 210k300k

200k

1.3 M 345k385k

295k 135k

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL
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Fomento à demanda e apoio ao crescimento 
do mercado

Novos módulos em 2018
Em junho de 2018, a RTRS teve o orgulho de anunciar o lançamento de quatro novos 

módulos para atender à demanda do mercado e oferecer mais escolhas aos 

compradores que visam adotar a soja responsável e alinhá-la a suas próprias metas 

de responsabilidade corporativa. Os módulos de Balanço de Material Nacional e de 

créditos não-OGM e não-Paraquat foram lançados este ano. Os Créditos Regionais, 

por sua vez, serão lançados em março de 2019.

Em dezembro de 2018, as empresas escandinavas Skånemejerier AB e Unil As fizeram 

a primeira compra de 1.280 Créditos RTRS não-OGM do Brasil, com o apoio da ACT 

Commodities.

Saiba mais sobre os módulos lançados pela RTRS em 2018 em www.rtrsmodules.org.

Soja física
O volume de material fisico certificado disponibilizado ao mercado continua crescendo. 

Trata-se de uma oferta confiável de soja para o mercado e que pode ser 

dimensionada para atender à demanda. Vale ressaltar o crescimento do mercado 

tailandês este ano, com 15.000 toneladas de soja adquiridas pela Thai Vegetable Oil 

PLC e 15.000 toneladas pela Thanakorn Vegetable Oil Products cada uma. A Royal 

Canin (Mars), especialista em nutrição de animais de estimação, também se 

comprometeu com a RTRS pela primeira vez, com a compra de 2.400 toneladas de 

soja certificada pela RTRS, ja a Bunge Iberica comprou 165.000 toneladas de soja 

física certificada pela RTRS.
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Crescimento da oferta
Os números do final do ano mostram que 4,5 milhões de toneladas de soja certificada 

pela RTRS foram disponibilizadas ao mercado em 2018. 

Esse aumento, que segue o padrão dos últimos anos, mostra o compromisso dos 

produtores com uma soja capaz de cumprir os requisitos e padrões globais de certificação 

ambiental e social.

Transformação através de parcerias: as 
atividades de engajamento da RTRS

RTRS e Bayer
A RTRS se orgulha de ter renovado sua parceria global com a Bayer em 2018, com 

uma série de iniciativas para promover a causa da soja responsável. A partir de um 

Acordo Global, a Bayer se engajou no Brasil com um grupo de oito cooperativas que 

representam 11% do PIB do agronegócio brasileiro; na Argentina, lançou novas 

iniciativas de treinamento junto com a Aapresid-ASC e a RTRS, o objetivo de ambas 

é incentivar os produtores de soja a se certificarem pela RTRS.

O papel da RTRS como ferramenta estratégica de Produção, 
Conservação e Inclusão
O estado do Mato Grosso do Brasil vem atraindo atenção mundial desde a 

conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas de 2015. Com isso, foi criada a 

estratégia Produção, Conservação e Inclusão (PCI) e, em 2018, a RTRS foi aprovada 

como uma das ferramentas da estratégia PCI - um grande passo à frente para garantir 

a inclusão da RTRS no cerne dessa empreitada na região. 

 

A RTRS, em conjunto com a estratégia PCI e o Grupo de Trabalho da Pecuária 

Sustentável (GTPS), com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), realizou um painel durante a COP 24, em Katowice 

(Polônia). O objetivo da apresentação foi apresentar as estratégias setoriais e 

jurisdicionais para atender aos compromissos da produção sustentável de 

commodities no Brasil. 
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RTRS e a cadeia de suprimentos de aquicultura
O Aquaculture Stewardship Council reconheceu a RTRS como o padrão de 

certificação de soja mais importante do mercado, do ponto de vista ambiental; em 

outubro deste ano, a RTRS e a Salmofood (produtora de ração balanceada para a 

indústria de aquicultura do Chile) realizaram um evento de liderança, com a 

participação de 50 líderes do setor para explorar formas de incorporar os critérios da 

RTRS em suas respectivas cadeias de valor. 

Reconhecendo o valor total da certificação 
RTRS tem uma parceria com a BASF, a Amaggi e o Espaço ECO® desde 2016 para 

realizar um estudo de avaliação dos impactos positivos da certificação RTRS no 

Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo e também quantitativo, com o objetivo de 

elucidar e promover as iniciativas de agricultura sustentável junto aos produtores e às 

instituições.  

Abordagem Jurisdicional
Defensora de uma abordagem jurisdicional, a RTRS promoveu e participou de 

iniciativas jurisdicionais este ano, na Argentina, no Brasil e no Paraguai, cobrindo três 

regiões e trabalhando com três abordagens distintas. Essa abordagem jurisdicional 

está bem alinhada às prioridades holísticas da própria RTRS; se concentra em uma 

transição bem-sucedida em direção ao desenvolvimento sustentável, incluindo 

dimensões sociais, ambientais e econômicas, em áreas geopolíticas como estados, 

províncias, países, distritos ou nações. 
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Colaboração global e multi-partes da RTRS
Em 2018, a RTRS continuou trabalhando para manter um diálogo produtivo em toda 

a cadeia de suprimento da soja, a fim de encarar, coletivamente, o desafio de ampliar 

a escala dos produtos de soja responsável na Europa. Construindo em cima da 

reunião inaugural sobre o assunto: 'Syntegration' - um evento multi-partes realizado 

em janeiro de 2016, fruto da parceria com o Malik Institute - a RTRS convocou uma 

nova reunião para agosto de 2018, na qual foi acordada a criação de um Comitê 

Gestor preliminar para conduzir o trabalho da Syntegration; o Comitê Gestor realizou 

diversas teleconferências e teve sua primeira reunião presencial em novembro. 

Ao mesmo tempo, desde janeiro de 2018 a RTRS faz parte do projeto-piloto 

OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains (Orientação para as 

Cadeias de Suprimentos Agrícolas Responsáveis da OCDE-FAO), que se concentra 

na aprendizagem entre pares e na exploração de melhores práticas para melhorar as 

práticas em toda a cadeia de suprimento de soja. 
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Olhando para o futuro - 2019 e além
Como um padrão de certificação robusto, holístico e sustentável, disponível hoje, y 

como plataforma multistakeholder global de soja sustantável, a RTRS entra em 2019 

como um ator fundamental. A Associação está pronta para encarar o desafio e 

introduzir mudanças globais em um dos mercados mais importantes do mundo. O 

suprimento de soja RTRS passou a ser consistente e capaz de atender aos mercados 

mais exigentes. Sua capacidade de tornar-se a principal fornecedora do setor de soja 

responsável será uma das chaves para deslanchar o pleno potencial da RTRS em 2019 

- e além. 

Damos as boas-vindas aos novos membros da equipe do Secretariado 

da RTRS. Ingrid Korn, Oficial Administrativa em Zurique (Suíça) e Ana 

Andreani, Oficial da Unidade Técnica, com foco no acompanhamento 

do sistema RTRS de certificação e verificação.

Além delas, Ariane Louwaege, Consultora Externa da RTRS na Europa, 

focou seu trabalho no engajamento e desenvolvimento do mercado na 

Europa.

Ingrid, Ana e Ariane, integram a equipe da RTRS formada por Marcelo 

Visconti, Diretor Executivo da RTRS; Laura Villegas, Gerente de 

Comunicação; Daniel Kazimiersky, Líder da Unidade Técnica; Mariana 

Aguilar, Analista de Comunicação, e Cid Sanches, Consultor Externo da 

RTRS no Brasil.


