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AGREX DO BRASIL S.A 
 
ESTAMENTO PRODUTORES 
Data: 26.03.2021 

Contato do principal responsável pelo compromisso institucional com a RTRS  
(nome, e-mail, número de telefone, endereço do escritório) 
Janaína Monti Silveira  

janaina.silveira@agrex.com.br 

(62) 3018 - 2724 

Avenida T-063, 16º andar, 1296 - St. Bueno, Goiânia - GO, 74230-100 
Redator do relatório 
se for diferente 
 Layla Karolyne Dourado Stragliotto 

Por favor, indique em quais regiões a organização opera 

 Brasil – Maranhão e Tocantins  

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

 Empresa de modo geral  

Qual é a política da organização em relação à soja 
Se houver, por favor forneça o link 
 

PRODUÇÃO EM 2020     

Número de fazendas: 5 fazendas 

Quais fazendas foram Certificadas pela RTRS: 
Santo Isidoro, Batavo, Campos Lindos, Chapada Alta e 
Curitiba 

Quantidade total de hectares de soja: 17696 ha 

Quantidade total de hectares Soja Certificada pela RTRS:  

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

 

Volume total da produção de soja (em toneladas):  

  

 Produção Total RTRS 
(toneladas) 

Vendas anteriores a 2020 
(toneladas) 

Vendas em 2020 
(toneladas) 

Ainda em estoque 
(toneladas) 

2013 66.177,70 66.177,70   

2014 89.601,12 89.601,12   

2015 132.104,43 132.104,43   
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2016 65.016,00 65.015,00  1,00 

2017 91.074,00    91.075,00 

2018 83.520 68.975  105.620,00 

2019 73.772   179.388 

2020 58922  179.388 0 

 
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? 

 Início: 21 a 25 de maio de 2013. Última: 26 a 28 de janeiro de 2021 (referente a safra 2019/2020). 

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

Sim, planejamos 

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 2021, se for o caso. 

 Variedades de alto potencial genético, adubação.  

 

FILIAÇÃO & PROMOÇÃO 
 

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

 Público interno: Envio de comunicados internos para todos os colaboradores. Público externo: Comunicação direta com 
clientes. 

Como a sua organização apoiou ou promoveu a RTRS? 
Por exemplo, foram organizadas quais atividades internas e externas? 
 A Agrex promoveu e apoiou a RTRS incentivando os nossos clientes a aderir a RTRS, iniciando o processo de certificação 
junto aos mesmos e promovendo palestras em universidades.  

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 

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 

Não 

Outras informações relevantes sobre este tema. 

 

OUTROS COMENTÁRIOS  
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