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Relatório anual 2014 para o Comitê Executivo 
 
A Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS, em sua sigla em inglês) é uma  
iniciativa internacional fundada em 2006, na Suíça, que promove o uso e o cultivo de soja 
responsável, através do compromisso dos principais participantes da cadeia de valor da soja e 
do estabelecimento de um padrão mundial e de um esquema de certificação próprio para a 
produção de soja responsável. 
 
 
Objetivos 
 
Os principais objetivos da RTRS são: 
 

 Facilitar o diálogo mundial sobre a soja, para que ela seja economicamente viável, 
socialmente equitativa e ambientalmente segura.  

 Chegar a um consenso entre as principais partes interessadas e os atores relacionados 
à indústria da soja.  

 Servir como fórum para o desenvolvimento e a promoção de um padrão de 
sustentabilidade para a produção, o beneficiamento, a comercialização e o uso da soja.  

 Servir como um fórum internacionalmente reconhecido para o controle da produção 
mundial de soja em termos de sustentabilidade.  

 Mobilizar os distintos setores interessados em participar do processo da RTRS. 
 
 
Membros  
 
A Associação é composta por membros Participantes e membros Observadores. Os 
participantes da cadeia de valor da soja e da sociedade civil podem se associar como Membros 
Participantes em um dos três grupos constitutivos relacionados a seguir:  
 

 Produtores  
 

 Indústria, Comércio e Finanças  
 

 Organizações da Sociedade Civil.  
 
Pessoas físicas ou organizações que não pertencerem aos grupos mencionados anteriormente 
- como órgãos de regulamentação e entidades governamentais, consultorias ou entidades de 
auditoria, organizações acadêmicas e doadores - poderão solicitar sua adesão à associação 
como Membros Observadores.  
 
É principalmente através do diálogo entre grupos de interesses e origens diferentes que a 
RTRS define uma base comum de ação. A RTRS também garante a cada grupo os mesmos 
direitos no momento de propôr assuntos para debates concretos.  
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Comitê Executivo  
O Comitê Executivo é composto por, no máximo, 15 membros. Cada um dos grupos 
constitutivos, ou seja,  “Produtores”, “Indústria”, “Comércio e Finanças” e “Organizações da 
Sociedade Civil”, é representado por um máximo de cinco membros. A tabela a seguir ilustra a 
composição atual do Comitê Executivo (2014 – 2016):  
 

Sociedade Civil Representante Pais 

WWF Sandra Mulder HOLANDA 

EARTH INNOVATION Oswaldo Carvalho BRASIL 

SOLIDARIDAD Gert van der Bijl HOLANDA 

ACTION FOR SOCIAL ADVANCEMENT Ashis Mondal ÍNDIA 

Indústria     

ACSOJA Patricio Watson ARGENTINA 

RABOBANK Olaf Brugman HOLANDA 

UNILEVER David Pendlington REINO UNIDO 

AGRIFIRM Cornel Boere HOLANDA 

Retailers Soy Group Belinda Howell REINO UNIDO 

PRODUTOR     

LOS GROBO Alex Ehrenhaus ARGENTINA 

FAPCEN Gisela Introvini BRASIL 

APDC John Landers BRASIL 

GRUPO A. MAGGI Juliana Lopes BRASIL 

AAPRESID Martin Descalzo ARGENTINA 
 
 
Atividades 2014 
 
Orçamento geral 2014  
 
O orçamento estimado para o ano de 2014 totalizava  € 768,291. As receitas efetivas para tal 
período foram de € 854,994. As principais fontes de fundos proviram de financiamento de 
projetos, quotas anuais de membros e ônus de certificação. As  despesas reais, em 2014, 
ascenderam a um total de € 900,245, gerando um saldo líquido de -€45,251. 

 

 

Reuniões do Comitê Executivo  

 
Ocorreram três reuniões presenciais durante o ano de 2014. A primeira reunião foi em Buenos 
Aires, Argentina, em fevereiro de 2014; a segunda ocorreu em maio, na cidade de Foz do 
Iguaçu, Brasil, na ocasião da 9

a
 Conferência Internacional da RTRS. Depois da conferência, 

em outubro de 2014, a comissão reuniu-se novamente em Londres, no Reino Unido, com os 
membros reeleitos na Assembleia Geral. Houve quatro teleconferências sobre o controle e 
monitoramento de diversas atividades, como o desenvolvimento do sistema de certificação, a 
Conferência Internacional, a Assembleia Geral, questões financeiras, o programa de alcance 
(outreach) e o plano de trabalho anual do Secretariado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Assembleia Geral  
 
Na tarde de quinta-feira, 8 de maio de 2014, imediatamente depois do encerramento da 9

a
 

Conferência Internacional sobre Soja Responsável (RT9), ocorreu a 8
a
 Assembleia Geral da 

RTRS (GA8). Os membros da RTRS aprovaram o Relatório Financeiro e reelegeram as 
autoridades. 
 
 
9

a
 Conferência Internacional  

 
Nos dias 7 e 8 de maio, a RTRS realizou a sua 9ª Conferência Internacional sobre Soja 
Responsável (RT9) em Foz do Iguaçu, Brasil. A 9

a
 edição contou com a participação de partes 

interessadas importantes da cadeia de valor da soja e foi realizada sob o lema ”Repensando 
Paradigmas - Inovação para a Soja Responsável”. 
 
Secretariado Executivo  
 
O Secretariado da RTRS tem o papel de centralizar as operações e, como tal, é responsável 
pela administração e governança da RTRS International (registrada na Suíça) e sua 
representação na Argentina, o escritório sede do Secretariado.  
Em agosto de 2010, Agustín Mascotena assumiu o cargo de Diretor Executivo do Secretariado 
da RTRS.  
 
 
O Secretariado é composto pelos seguintes profissionais: 

 Agustín Mascotena, Diretor Executivo  

 Jimena Froján, Gerente da Unidade Técnica  

 Facundo Cativiela, Oficial da Unidade Técnica. 

 Jimena Couto, Analista de Comunicações  

 Daniel Kazimierski, Analista de Administração e Governança 

 Verónica Chorkulak, Gerente de Desenvolvimento de Mercado 

 Daniel Meyer, Desenvolvimento de Mercado-Brasil 

 Lieven Callewaert, Desenvolvimento de Mercado -Europa 

 

 

Atividades em 2014 

 

RTRS 2014: mais um ano com saldo positivo 
 
Em 2014, a Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS) registrou a compra de mais 
de 1,3 milhão de toneladas de soja responsável certificada - um índice quase 50% superior ao 
de 2013 e um recorde histórico. 
 
A Argentina produziu mais de 436 mil toneladas de soja certificada pela RTRS e, portanto, 
quase dobrou a produção em comparação a 2013. O Brasil manteve o posto de maior produtor 
de 2014, com 840 mil toneladas - ou 62% da soja certificada pela RTRS.  
 
 
Finalização das Interpretações Nacionais do Canadá e da Bolívia 
 
Em 2014, foram aprovadas as Interpretações Nacionais do Padrão RTRS de Produção de Soja 
Responsável do Canadá e da Bolívia. 
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Agora, o Canadá e a Bolívia passam a ter documentos adaptados especialmente a seus 
respectivos contextos, a ser seguidos pelos Produtores e Órgãos de Certificação ao realizarem 
as Certificações RTRS. 
 
 
29 novos membros 
 
Em 2014, a RTRS passou a contar com o apoio de 29 novos membros, elevando o número 
total para 181. Trata-se de um recorde na história da organização. 
Destes novos membros, 19 são empresas europeias atuando em diferentes setores da cadeia 
de valor da soja. 
 
Aprovação dos Mapas RTRS do Paraguai e do Brasil 
 
O Projeto da RTRS de Mapeamento do Paraguai começou em julho de 2013. Ao longo de 
2014, o grupo de trabalho desenvolveu mapas operacionais para a expansão da soja 
responsável, através de um processo que incluiu diversas partes interessadas (ou 
stakeholders). O grupo de trabalho chegou a um acordo sobre os critérios que definem as 
quatro categorias dos mapas desenvolvidos de acordo com o Padrão RTRS. Os critérios foram 
aprovados pelo Conselho Executivo da RTRS. Os mapas brasileiros também foram aprovados 
pelo Comitê Executivo da RTRS, em outubro de 2014. 
 
Cursos para Implementadores e Auditores do Padrão RTRS 
 
A RTRS lançou um Sistema de Licenciamento de Cursos de Treinamento. Esta iniciativa abre a 
possibilidade de que sejam disponibilizados mais cursos em diversos países, oferecendo 
treinamento, principalmente, na avaliação de solicitações relativas à aplicação do Padrão de 
Produção RTRS. O acordo está pronto para entrar em vigor e se tornará uma ferramenta 
fundamental para dar continuidade à expansão da Soja Responsável em nível global. 
O Curso de Auditor Líder do Padrão de Produção RTRS poderá ser ministrado por qualquer 
organização licenciada. 
 
Acordo entre a RTRS e a Proterra 
 
A RTRS e a Fundação ProTerra firmaram um "Memorando de Entendimento" para ajudar os 
setores de alimentação animal e humana a atenderem à demanda mundial por soja certificada, 
de acordo com os critérios de sustentabilidade. Embora não se espere que o acordo configure 
uma total harmonização dos dois Padrões, o objetivo é ajudar os participantes da cadeia de 
valor a adquirir soja certificada, reduzindo os custos de auditoria, capacitando agricultores e 
dando mais transparência ao mercado. 
 
 
Força-Tarefa Europa e Força-Tarefa Brasil 
 
A Força-Tarefa Brasil foi criada em 2013. Em 2014, o grupo de trabalho esteve bastante ativo e 
produziu resultados altamente positivos, incentivando os atores locais mais relevantes a 
participarem da discussão e trabalharem para divulgar a RTRS no Brasil. A Força-Tarefa 
Europa foi criada em 2014, graças ao sucesso do Grupo Brasileiro. A reunião inicial ocorreu no 
dia 30 de outubro, em Londres, com o objetivo de delinear um plano de ação específico para a 
Europa, em consonância com o plano estratégico brasileiro. 
Agora, a Força-Tarefa Europa está pronta para ajudar a RTRS a atingir seus objetivos globais 
localmente. Atuando em um dos mercados mais fortes, os atores europeus são peças 
fundamentais dos esforços conjuntos para disseminar a produção responsável da soja pelo 
mundo afora, reduzindo os impactos sociais e ambientais ao mesmo tempo em que se mantém 
ou melhora a situação econômica de todos os participantes da cadeia. 
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Modificação do Estatuto  
 
Durante a 8

a
 Assembleia Geral, os membros da RTRS aprovaram uma modificação no 

regimento interno da RTRS. Segundo as alterações, todos os membros da RTRS terão que 
apresentar Relatórios Anuais com informações sobre seu desempenho e atividades futuras 
relativas à soja responsável. A partir de 2015, os documentos deverão ser enviados até o dia 1

o
 

de abril de cada ano, com informações sobre as atividades e objetivos de cada membro em 
relação à RTRS, bem como o progresso obtido desde o ano anterior. 
 
 
 
 
Orçamento de 2015 
 
 
O orçamento de 2015 foi apresentado na reunião do Conselho Executivo de outubro de 2014 e 
aprovado em fevereiro de 2015, após passar por um ciclo de sugestões de melhorias 
(feedback). Um resumo da demonstração do resultado do exercício (em euros) é apresentado 
a seguir. 
 

  Orçamento   Orçamento 

  2015   2014 

RECEITA       

Certificação 426.000   296.500 

Anuidades dos membros  250.000   223.840 

Financiamiento de projetos 290.466   186.033 

Patrocinadores  49.000   40.000 

Inscrição Conferência  25.000   17.618 

Curso de treinamento      3.000 

Acreditação Organismos de Certificação 1.254   1.300 

  1.041.720   768.291 

        

DESPESAS OPERACIONAIS        

Secretaria  422.597   297.898 

Plataforma  75.000   95.000 

Conferência da RTRS e Assembléia Geral 117.650   80.000 

Projetos 155.394   127.095 

Desenvolvimento do mercado 136.801   207.736 

Serviços Profissionais 137.766   56.100 

Reuniões do Comitê Executivo 17.878   15.000 

        

  1.063.086   878.829 

        

Resultado do orçamento para 
o ano -21.366   -110.538 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RTRS- Relatório Financeiro Anual 2014 Página 8 
 

 
 
 
 
 
 

Saldo em 31 de dezembro de 
2014           
(em euros, após a apropriação do 
resultado)           

            

ATIVOS 
31 de dezembro de 

2014   
31 de dezembro de 

2013 

            

Ativo circulante           

            

            

Devedores 80.189     42.153   

Outras contas a receber 2.258     765   

    82.447     42.918 

Disponibilidade - bancos   544.097     602.007 

Total do ativo circulante   626.544     644.925 

            

Ativo imobilizado           

Ativo fixo   14.628     17.053 

Total do ativo imobilizado   14.628     17.053 

            

Total de ativos   641.172     661.978 

            

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           

            

Patrimônio           

Resultado acumulado   564.139     609.390 

            

Passivo circulante           

Devedores 54.176     20.572   

Outros passivos 22.857     32.015   

    77.033     52.588 

            

Total do passivo e patrimônio 
líquido   641.172     661.978 
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Demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro 
de 2014   

(em Euros)             

              

              

        Real  Orçamento Real  

RECEITA       2014 2014 2013 

              

Certificação       270.494 296.500 265.756 

Anuidades dos membros        257.093 223.840 226.172 

Financiamiento de projetos       275.962 186.033 448.717 

Financiamiento da Plataforma         154.361 

Patrocinadores        27.560 40.000 47.963 

Inscrição Conferência        18.674 17.618 17.425 

Curso de treinamento          3.000 15.158 

Acreditação Organismos de Certificação     1.454 1.300 1.254 

Receita financeira       3.757   -13.996 

              

        854.994 768.291 1.162.810 

              

DESPESAS OPERACIONAIS            

              

Secretaria        328.793 297.898 327.427 

Plataforma       102.428 95.000 461.457 

Conferência da RTRS e Assembléia Geral     91.376 80.000 109.318 

Projetos       129.115 127.095 60.007 

Desenvolvimento do mercado     161.322 207.736 89.713 

Serviços Profissionais       70.031 49.763 48.528 

Reuniões do Comitê Executivo     17.180 26.356 26.589 

              

        900.245 883.848 1123040 

              

Resultado para o ano       -45.251 -115.557 39.770 
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Demonstração do fluxo de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 
2014   

(em Euros)           

  2014   2013 

            

Fluxo de caixa de atividades 
operacionais           

Resultado das operações 
-

45.251     39.770   

Depreciação 3.346     3.725   

Capital operacional:           

  Contas a receber 
-

37.945     54.398   

  Outras Contas a receber -1.494     -316   

  passivo circulante 24.445     26.786   

    -56.899     124.363 

Fluxo de caixa de investimentos           

Investimentos em ativos fixos 
tangíveis   1.011     874 

            

Fluxo de caixa de atividades financeiras           

            

Movimentação de disponibilidades/ 
bancos   -57.910     123.489 

            

Disponibilidade - bancos           

Levantado em 1° de janeiro   602.007     478.518 

Levantado em 31 de dezembro   544.097     602.007 

            

Movimentação de 
disponibilidades - bancos   -57.910     123.489 
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Notas gerais às demonstrações financeiras 
 
Exercício financeiro 
 
A RTRS foi fundada em 8 de novembro de 2006. O primeiro exercício corresponde ao período 
de 8 de novembro de 2006 a 31 de dezembro de 2007. A partir de 2008, o exercício financeiro 
coincide com o ano-calendário. 
 
 
Moeda estrangeira 
 
Ativos e passivos denominados em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente na data do balanço patrimonial. Transações em moedas estrangeiras realizadas 
durante o exercício financeiro são incluídas nas demonstrações contábeis de acordo com a 
taxa de fechamento. As diferenças de câmbio correspondentes são contabilizadas na conta 
dos resultados. 
 
 
Práticas contábeis aplicadas na avaliação de ativos e passivos Geral 
 
As demonstrações contábeis são preparadas de acordo com a convenção do custo histórico. 
Salvo afirmação em contrário, ativos e passivos são demonstrados pelo valor nominal. 
 
Contas a receber 
 
As contas a receber são declaradas por seu valor nominal, deduzidas de quaisquer provisões 
para créditos de liquidação duvidosa. Estas provisões são calculadas de acordo com a 
avaliação individual das contas a receber. 
 
Práticas contábeis: resultado Geral 
 
As receitas e despesas são contabilizadas em base anual. O lucro é somente incluído caso 
seja realizado até a data do balanço patrimonial. As perdas e riscos originados antes do final 
do exercício financeiro serão levados em consideração no caso de serem apurados antes da 
preparação das demonstrações contábeis. 
 
Anuidades dos membros 
 
Todos os membros devem pagar suas anuidades em euros. 
 
Tributação 
 
As contas anuais foram preparadas com base na suposição de que as atividades da RTRS 
sejam isentas do imposto de renda de pessoa jurídica. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras       

        

        

  2014   2013 

Ativo circulante       

        

Devedores       

        

Anuidades dos membros  7.373   250 

Reembolsos 0   2.385 

Certificação 72.816   38.264 

Acreditação 0   1.254 

  80.189   42.153 

Todas as contas a receber têm prazos de vencimento em menos de 
um ano.       

        

Outras contas a receber       

        

        

        

Imposto retido na fonte 1.575   765 

  1.575   765 

Todas as contas a receber têm prazos de vencimento em menos de um ano. 

        

Disponibilidade - bancos       

        

        

Caixa 12.319   10.611 

Bancos 531.778   591.396 

  544.097   602.007 

Todos os valores estão à disposição da RTRS.       

        

Ativo fixo       

        

        

Equipamentos 4.067   3.860 

Marca 27.062   27.062 

Mobília 11.777   11.777 

Depreciação -28.279   -25.646 

  14.628   17.053 

Todos os valores estão à disposição da RTRS.       
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Patrimônio       

  2014   2013 

Resultado acumulado       

O movimento no resultado acumulado está especificado abaixo:     

        

Levantado em 1° de janeiro 609.390   569.621 

Resultado para o ano -45.251   39.770 

Levantado em 31 de dezembro 564.139   609.390 

        

Passivo circulante       

        

Devedores 54.175   20.572 

        

  54.175   20.572 

        

Outros passivos       

Salários 9.561   4.243 

Empréstimo     30.000 

Encargos sociais 13.296   -2.228 

  22.857   32.015 
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Receita       

        

  Real   Real 

  2014   2013 

        

Anuidades dos membros       

Discriminação:       

        

        

Produtores         13.852            24.843  

Indústria, Comércio e 
Finanças       222.348          182.122  

Sociedade civil         15.273            14.931  

Membros observadores          5.620             4.276  

        257.093          226.172  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: Associação Internacional de Soja Responsável  
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Parecer sobre as demonstrações contábeis 
Examinamos as demonstrações contábeis 2014 da Round Table on Responsible Soy Association, que 
compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, a demonstração dos 
resultados correspondentes ao exercício findo naquela data e as notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração 
A Administração é responsável pela adequada preparação e apresentação das demonstrações contábeis 
e pela elaboração do relatório do Conselho de Administração, de acordo com as Normas Internacionais 
de Auditoria. Essa responsabilidade inclui: a elaboração, implantação e manutenção de controles 
internos referentes à preparação e apresentação adequada das demonstrações contábeis, livres de 
distorções relevantes, por fraude ou erro; a seleção e implantação de políticas contábeis adequadas; e a 
utilização de estimativas contábeis razoáveis nas circunstâncias. 
 
Responsabilidade do Auditor 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. 
Segundo essas normas, nós devemos cumprir exigências éticas e planejar e realizar a auditoria de tal 
forma que possamos concluir, com segurança razoável, que as demonstrações contábeis não contêm 
distorções relevantes. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obtenção de evidência de auditoria sobre os 
valores e divulgações nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, inclusive no tocante à avaliação de riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, como resultado de fraude ou erro. Ao efetuar estas avaliações de riscos, o 
auditor leva em consideração os controles internos, no que se refere à preparação e apresentação 
adequada das demonstrações contábeis pela entidade auditada, a fim de desenvolver procedimentos de 
auditoria que sejam adequados nas circunstâncias, porém não com a finalidade de expressar uma 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade auditada. Uma auditoria também inclui a 
avaliação sobre a adequação das práticas contábeis aplicadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis utilizadas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
 
Entendemos que a evidência de auditoria por nós obtida é suficiente e adequada para proporcionar uma 
base razoável para nossa opinião. 
 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis representam, de maneira verdadeira e adequada, a 
posição patrimonial e financeira da Round Table on Responsible Soy Association em 31 de dezembro de 
2014 e de seu resultado correspondente ao exercício findo naquela data.  
 
Buenos Aires, 17 de abril de 2015 

 
 
 
 
 

 
--------------------------- 
Juan José Dechiara 
Uruguay 772, 1° “12” 
(C1015ABP) – Capital Federal, República Argentina 
Tel. / Fax: + 5411 4374 5533 


