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Fundada em 2006 em Zurique, na Suíça, a 

Associação Internacional de Soja Responsável 

(RTRS)  é uma organização global sem fins 

lucrativos que promove o crescimento da 

produção, comércio e uso de soja responsável por 

meio de cooperação com os atores pertencentes e 

relacionados à cadeia de valor da soja, da 

produção ao consumo, em um diálogo aberto com 

várias partes interessadas, incluindo produtores, 

fornecedores, fabricantes, varejistas, instituições 

financeiras, organizações da sociedade civil e 

outros atores relevantes.

RTRS



Como plataforma global de soja, a RTRS facilita o diálogo 

inclusivo e multipartes sobre a soja responsável em diversas 

reuniões e eventos:

• Conferência Anual da RTRS - RTs
• Forças-Tarefa (nacionais ou regionais)
• Visitas de Campo
• Seminários web (webinars)
• Consultas Públicas
• Grupos Técnicos de Trabalho

Essas reuniões e eventos são oportunidades de fazer contato com 
as diversas organizações da cadeia de valor da soja e dialogar para 
dar forma à agenda global da soja, rumo ao objetivo comum de 
transformar a cadeia de suprimentos da soja. 

Espera-se que os membros da RTRS participem ativamente da 
RTRS, respeitem e contribuam para seus princípios e metas e 
apoiem seus objetivos.



A RTRS também estipula padrões para a soja 
responsável e para a cadeia de custódia, 
resultantes de um processo de 
desenvolvimento com vários atores e 
envolvendo representantes dos três grupos 
constitutivos da RTRS, além de incluir 
também vários períodos de consulta pública.

O Padrão RTRS de Produção de Soja 

Responsável garante que a soja RTRS

não apenas atenda aos mais altos critérios 

ambientais (incluindo a garantia de 

desmatamento zero verificada por 

terceiros), mas também a um amplo 

conjunto de requisitos sociais e 

trabalhistas.

É composto pelos cinco critérios a seguir:

Por outro lado, o Padrão RTRS de Cadeia de 

Custódia descreve os requisitos relacionados 

ao monitoramento da soja e de subprodutos 

da soja certificados pela RTRS em toda a 

cadeia de suprimentos geral, sob os seguintes 

sistemas: Balanço de Massa de Site; Balanço 

de Material Nacional e Segregação.

Princípio 1 
Cumprimento da Legislação e Boas Práticas de Negócios 

Princípio 2
Condições de Trabalho Responsáveis

Princípio 3
Relações Responsáveis com a Comunidade

Princípio 5
Boas Práticas Agrícolas

Princípio 4
Responsabilidade Ambiental



Significa ser protagonista da mudança para 

uma produção de soja ambientalmente 

correta, socialmente justa e 

economicamente viável.

• Passar a ser um ator importante no processo 
de produção de soja ambientalmente 
sustentável, socialmente justa e 
economicamente viável.

• Ser um participante ativo da maior plataforma 
multissetorial e global de diálogo multipartes, 
além de se comprometer com uma cadeia de 
suprimento de soja responsável e transparente.

• Conectar-se diretamente com produtores, 
organizações da sociedade civil, colegas do setor 
e especialistas.

• Fazer parte de uma rede de atores globais 
pertencentes à cadeia de suprimento da soja, 
promovendo as condições ideais de articulação e 
trabalho em sinergia.

• Participar e tomar grandes decisões conjuntas 
para melhorar as condições de produção de soja 
responsável no mundo inteiro.

• Apoiar e manter um esquema de certificação 
holístico e robusto, sustentado por um sistema 
de verificação transparente e confiável.

O que significa ser
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Membros de mais de 27 países unidos para promover o crescimento da produção, comércio e uso de soja 
responsável.

A Comunidade RTRS

Madhya Bharat Consortium of Farmers Producer Company Limited (MBCFPCL) - Supercargo – Superintendência e Comercio Alimentar, Lda.



A RTRS é uma organização transparente e aberta que reúne partes interessadas 
representadas equitativamente em três grupos constitutivos: Produtores; Indústria, Comércio 
e Finanças; e Sociedade Civil.

Estrutura de associação
& governança

Membros Participantes
São divididos em três grupos constitutivos, igualmente representados na estrutura de governança 
da RTRS:

Todos têm direito a voto na Assembleia Geral.

Membros Observadores
São outras organizações e indivíduos que não se enquadram em nenhum dos três grupos 
constitutivos mas que concordam com os objetivos da RTRS, como agências reguladoras, 
órgãos de governo, acadêmicos e grandes doadores.

A participação dos Membros Observadores na Assembleia Geral não inclui o direito a voto, mas 
eles podem fazer propostas e participar das discussões sobre soja responsável.



Direitos 
• Os membros têm o direito de participar de todas as 
atividades e eventos organizados pela RTRS e terão 
acesso a todas as ferramentas e serviços fornecidos 
pelo Secretariado da RTRS. 

• Os Membros Participantes têm direito a voto nas 
Assembleias Gerais e podem encaminhar moções a 
serem apresentadas ao Comitê Executivo e, 
posteriormente, votadas na Assembleia Geral.

• Os Membros Participantes têm o direito de eleger 
representantes de seus grupos constitutivos para o 
Comitê Executivo e poderão ser representados no 
Comitê Executivo em seus respectivos grupos 
constitutivos.

Obrigações
• Espera-se que os membros participem 
ativamente da RTRS, respeitem e 
contribuam para seus princípios e metas e 
apoiem seus objetivos.

• Os Membros Participantes devem, por 
meio de um relatório de progresso enviado 
anualmente e por escrito, informar suas 
atividades com o objetivo de manter 
comunicações consistentes e credíveis.

• Os membros deverão pagar uma 
anuidade de associação.

Consulte o Estatuto da RTRS
www.responsiblesoy.orgOs membros da RTRS podem usar o marcas 

comerciais RTRS (logotipo institucional) e 
declarar em seu material institucional, de 
marketing e/ou promocional sua condição dos 
membros ou seu relacionamento com a RTRS.



Sob uma filosofia de "mesa redonda" que fomenta o diálogo entre os 
diversos atores e um processo decisório baseado em consenso, há uma 
convergência de interesses em torno de um único objetivo comum.

Membros
Composição

Assembleia Geral
A Assembleia Geral é o nível decisório mais alto da RTRS. Inclui todos os membros 

participantes e observadores, embora apenas os membros participantes tenham direito a voto.
Por uma questão de flexibilidade, a Assembleia Geral da RTRS delega suas atividades 

operacionais e a maioria de suas decisões ao Comitê Executivo.

Comitê Executivo
O Comitê Executivo é o órgão resolutivo da RTRS, com poderes delegados

pela Assembleia Geral ou pelo Estatuto da RTRS.

Secretariado da RTRS
O Secretariado é responsável por executar as decisões

tomadas pelo Comitê Executivo.



Qualquer organização pode se tornar 
Membro através de um formulário que pode 
ser baixado do site da RTRS e preenchido. 

A organização deverá fornecer alguns dados 
e uma breve descrição do negócio, incluindo 
sua missão, os objetivos e o relacionamento 
com as cadeias de valor da soja e do milho, 
bem como os motivos pelos quais deseja 
aderir à RTRS. 

O Secretariado da RTRS enviará o pedido de 
admissão ao Comitê Executivo, que tomará 
sua decisão. 

Entre em contato com o Secretariado da 
RTRS se precisar de informações e/ou 
assistência no processo de inscrição. 

Os candidatos podem entrar em contato pelo 
e-mail: info@responsiblesoy.org  

Taxas de Associação
As taxas variam de acordo com o tipo e 
estrutura da organização e categoria de 
associação - seja a organização um Membro 
Participante ou Observador.

A taxa deve ser paga anualmente até o dia
1o de abril.

Adesão

Os membros podem renunciar à associação 
voluntariamente, a qualquer momento, 
mediante notificação por escrito ao 
Secretariado da RTRS.



www.responsiblesoy.org         @responsiblesoy         RTRS         RTRS




