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SLC AGRÍCOLA S/A 
 
ESTAMENTO PRODUTORES 
Data: 30/03/2020 

Contato do principal responsável pelo compromisso institucional com a RTRS  
(nome, e-mail, número de telefone, endereço do escritório) 
 Tiago Agne, tiago.agne@slcagricola.com.br, +55 51 32307732, R. Bernardo Pires, 128 – Porto Alegre (Brasil). 
Redator do relatório 
se for diferente 
 

Por favor, indique em quais regiões a organização opera 

 Brasil: Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

O relatório é sobre a empresa como um todo ou sobre uma região específica? (por favor, indique uma das opções) 

 Empresa como um todo. 
Qual é a política da organização em relação à soja 
Se houver, por favor forneça o link 
 http://www.slcagricola.com.br/ . Acesso no menu Sustentabilidade, em Política Integrada. 

PRODUÇÃO EM 2019     

Número de fazendas: 16 Fazendas. 

Quais fazendas foram Certificadas pela RTRS: 07 Fazendas. 

Quantidade total de hectares de soja: 230.089,11 hectares 

Quantidade total de hectares Soja Certificada pela RTRS: 101.227,00 hectares 

Quantidade total de hectares com outras culturas: 
(por favor, especificar quais são as culturas) 

228.010,10 hectares (algodão, milho, soja semente, 
milho semente e trigo) 

Volume total da produção de soja (em toneladas): 378.614 toneladas  (Soja Certificada RTRS) 

  

 Produção Total RTRS 
(toneladas) 

Vendas anteriores a 2019 
(toneladas) 

Vendas em 2019 
(toneladas) 

Ainda em estoque 
(toneladas) 

2012 26.437 26.437 - - 

2013 31.000 31.000 - - 

2014 56.498 56.498 - - 

2015 189.742 179.742 - - 

2016 216.035 52.104 - - 

2017 468.764 23.000 - - 

2018 472.451 544.689 - - 

2019 432.401 - 297.172 468.612 

mailto:tiago.agne@slcagricola.com.br
http://www.slcagricola.com.br/
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A sua organização fez alguma declaração ou comunicação pública relacionada à produção de soja certificada? 
Por favor, inclua os links. 

 

 
 

PLANO CRONOLÓGICO REFERENTE À SOJA RESPONSÁVEL 

Em que data a sua organização certificou sua(s) fazenda(s), ou quando a sua organização planeja certificar sua(s) 
fazenda(s) junto à RTRS? 

 Certificado em 30/11/2011. 

A sua organização planeja ter 100% de sua produção de soja Certificada pela RTRS? Em caso afirmativo, até quando? 

 Sem planejamento de expansão. 

Quais marcos foram definidos pela sua organização em relação ao aumento da produção de soja responsável?  
Por favor, indique metas / estratégias anuais - incluindo a meta para 2020, se for o caso. 
 O Projeto iniciou com 02 unidades em 2011. Em 2015 expandimos para 05 unidades e em 2017 para 07 
unidades. 
 

FILIAÇÃO & PROMOÇÃO 
 

Como a sua organização forneceu informações ao público interno e externo sobre a filiação à RTRS? 

 Externamente pelo Site (www.slcagricola.com.br), pelas fazendas com divulgações internas e banners. 

Como a sua organização apoiou ou promoveu a RTRS? 
Por exemplo, foram organizadas quais atividades internas e externas? 
 Divulgação desde a integração institucional até reuniões e treinamentos das práticas sustentáveis, que 
permeiam toda a organização. Participando ativamente na Força Tarefa Brasil e contribuindo como patrocinador 
Silver na próxima RT14, em junho/2019, na Holanda. 
A sua organização incentivou, proativamente, outras empresas (p. ex., outros produtores ou clientes) a apoiarem ou 
aderirem à RTRS? 
Em caso afirmativo, favor especificar. 
 Sim, apresentações de benchmark nas certificações e outros padrões, para diversos stakeholders – nacionais 
e internacionais. 
A sua organização participou de alguma das consultas públicas, cursos ou eventos da RTRS? 
Em caso afirmativo, favor especificar de que participou e como se deu a participação 

 Sim. Participamos das consultas públicas e também ativamente da Força Tarefa Brasil. 

Outras informações relevantes sobre este tema. 

 - 

OUTROS COMENTÁRIOS  

 - 

 

http://www.slcagricola.com.br/

