Um guia sobre a soja responsável
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A Agrocare é uma entidade estudantil fundada em 2017 na
FEA-USP Ribeirão Preto e tem como principal objetivo formar
talentos para o agronegócio, contribuindo para uma
sociedade melhor.
Como parte de nossa cultura organizacional, nos orientamos
segundo os valores da sustentabilidade, do profissionalismo,
da honestidade, da transparência e da responsabilidade
social. A partir deles, nossa visão é alcançar o patamar de
referência na disseminação de conhecimentos sobre o
agronegócio. Por fim, a missão da entidade é incorporar esses
valores aos membros, desenvolvendo-os de maneira
inigualável e assim, contribuir para uma melhor percepção da
sociedade acerca do setor que movimenta o Brasil: o
agronegócio!
O time é formado por membros dos cursos de Economia,
Administração, Economia Empresarial e Controladoria e
Ciências
Contábeis,
isso
nos
garante
abordagens
multidisciplinares que resultam em soluções precisas.
Confira nossas redes sociais:
@agrocarerp
@agrocarerp
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Agrocare

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

Agrocare
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A fim de auxiliar o produtor e a sociedade a tomarem
conhecimento sobre uma das principais certificações
relacionadas à soja: o selo RTRS, criamos uma cartilha que
visa sanar e explicar os principais pontos que a cercam.
Em paralelo, criamos uma checklist com todos os requisitos
necessários para se obter a certificação, assim, aqueles que
se interessarem e que desejam saber em que situação sua
propriedade está em relação aos padrões requeridos pelo
selo, podem preenchê-las e, em seguida, trilhar o caminho
rumo a uma produção ambientalmente e socialmente
responsável, agregando valor à comunidade e ao seu
produto.
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Cartilha da certificação RTRS
ao produtor
O que é a certificação RTRS?
Em síntese, a Round Table on
Responsible Soy ou Associação
Internacional de Soja Responsável
(RTRS) consiste em uma associação
global e sem fins lucrativos entre
agentes da cadeia produtiva da
soja, visando o crescimento da
produção, do comércio e do uso de
soja e de seus derivados produzidos
de forma responsável.

Quais os benefícios?
Após a certificação conforme o
Padrão RTRS de Produção de Soja
Responsável, o produtor recebe
créditos equivalentes ao volume de
produção de soja certificada (1
tonelada de soja certificada RTRS é
equivalente a 1 crédito).
Sendo assim, o produtor pode ou
vender a sua produção física
certificada,
acessando
novos
mercados com retornos acima da
média, uma vez que a certificação
garante um padrão de qualidade e
diferenciação, ou até trocar a venda
física pela venda de créditos,
facilitando a logística da venda da
soja certificada e incrementando
seus ganhos.

Sem comentar que a própria
implementação
da
certificação
necessita de padrões de gestão que
favorecem a produtividade, a
rentabilidade,
a
obtenção
de
financiamentos, a segurança e a
profissionalização da propriedade
rural.
Para o comprador, há um ganho
em Sustentabilidade, pois posiciona
a empresa/ produto como Ecofriendly ('Amiga do meio-ambiente'),
gerando ganhos mais expressivos
na
comercialização
de
seus
produtos.

PLANTAÇÃO DE SOJA.
FONTE: CANVA PHOTOS

“A gestão da produção
melhorou como um todo: a
produtividade está mais alta
e o rendimento da soja
aumentou."
- HAN ZHAN (PORTA-VOZ DA SINOGRAIN NORTHERN
AGRICULTURE DEVELOPMENT COMPANY LTD., O
PRINCIPAL PRODUTOR CERTIFICADO RTRS NA CHINA)
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O que preciso para me certificar?
Desenvolvido de 2007-2010, os
cinco princípios que regem o
critério RTRS são divididos em 106
indicadores que se subdividem em
prazos de cumprimento: imediato
(59 existentes), curto prazo (até 1
ano; 33 existentes), médio prazo (até
3 anos; 14 existentes), sendo seus
princípios:

Princípios
1: Conformidade legal e Boas
práticas de negócio
2: Condições de Trabalho
Responsáveis
3: Relação Responsável com as
Comunidades
4: Responsabilidade Ambiental
5: Boas Práticas Agrícolas.

GRÃOS DE SOJA.
FONTE: CANVA PHOTOS

Entrada progressiva
Vale salientar que esta certificação
se
diferencia
das
demais
certificações por apresentar uma
entrada progressiva, facilitando
tanto o desenvolvimento de
atitudes responsáveis na cadeia
produtiva da soja, quanto sua
obtenção.
Sendo assim, na primeira avaliação,
faz-se necessário que o produtor
tenha apenas os indicadores de
conformidade imediata e, além
disso, pelo menos 10% dos
indicadores de curto e médio prazo
somados,
contabilizando
aproximadamente 62% do padrão
agrícola RTRS na primeira auditoria.
Depois de um ano da avaliação
inicial, o produtor deve cumprir
com todos os indicadores de curto
prazo,
contabilizando
aproximadamente 82% do padrão
RTRS. E, até o fim dos 3 anos, faz-se
necessário 100% de conformidade.

Vale observar que caso a legislação nacional
requeira o cumprimento de um indicador de
curto ou médio prazo, ele passará a ser
considerado de prazo imediato, sendo esta
informação avisada pela própria Certificadora
antes da auditoria de avaliação inicial e,
também, caso isso ocorra, é descontado este
indicador para se contabilizar os 10%
necessários na avaliação inicial de indicadores
de curto e médio prazo.
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Exemplos de Indicadores com
diferentes critérios e prazos listados nos
padrões RTRS:
Princípio 2: Condições de
trabalho responsável
2.1.8 Os trabalhadores não estão
sujeitos à punição corporal,
coerção e agressão física ou
mental, abuso físico ou verbal,
assédio sexual ou qualquer outro
tipo de intimidação.
> Indicador de prazo imediato

Princípio 3: Relação responsável
com as comunidades
3.4.1 Oportunidades de emprego
são bem divulgadas localmente.
> Indicador de curto prazo
Princípio
4:
Responsabilidade
Ambiental
4.2.4 Reutilização e reciclagem são
feitas onde for possível.
> Indicador de médio prazo

Esquema da entrada progressiva:
59 indicadores de
conformidade
imediata

7 indicadores
de curto ou
médio prazo

59 indicadores de
conformidade
imediata

33 indicadores
de curto prazo

59 indicadores de
conformidade
imediata

33 indicadores
de curto prazo

Período de preparação
Antes da certificação inicial

62% dos
indicadores
totais
86% dos
indicadores
totais

14 indicadores
de médio prazo

1 ano depois

100% dos
indicadores
totais

3 anos depois

Certificação inicial
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Como fazer para me certificar?
Primeiramente, pode analisar a
situação em que a sua propriedade
se encontra em relação aos
padrões
RTRS,
através
do
“Checklist RTRS”, disponibilizado no
site: agrocarerp.com.br, mostrando
todos os itens necessários para a
obtenção do selo, divididos por
prioridade, o que possibilita ao
produtor se guiar para o melhor
caminho a fim de obter a
certificação.
Em seguida, deve submeter uma
solicitação junto ao Organismo de
Certificação. Há a opção de uma
pré-auditoria- desde que acordada
entre o Organismo e o produtorantes da auditoria principal, a fim de
verificar possíveis pontos de
melhoria e até pontos obrigatórios
restantes para o sucesso na
obtenção da certificação.

COLHEITADEIRA EM UMA PLANTAÇÃO DE SOJA.
FONTE: CANVA PHOTOS

Observações interessantes:
Após a emissão do certificado,
este é válido por 5 anos, sendo
necessário realizar auditorias de
vigilância
anuais
para
a
manutenção do mesmo e, após o
fim do período, é feita uma
reavaliação
completa
para
confirmar o alinhamento da
propriedade com os padrões RTRS,
sendo que caso algum erro seja
encontrado, o Organismo decidirá
o tempo necessário para a
correção.
Vale ressaltar que as avaliações
de vigilância podem ser feitas sem
aviso prévio. Não obstante, tem-se
durante o processo de auditoria e
vigilância que ao menos uma das
visitas realizadas à fazenda deve
ocorrer no período de produção.
Todas visitas e vistorias são feitas
nas unidades de certificação, este
local abrange tanto a área onde é
cultivada a soja, quanto as áreas
onde não é cultivada soja, como
infraestrutura, instalações e até
outras áreas que fazem parte da
propriedade rural.
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A demanda por certificação tem
sido cada vez mais considerável, e
a perspectiva para o futuro é ainda
mais crescente, principalmente,
com a implementação de leis
nacionais
e
internacionais
proibitivas à comercialização e à
importação
de
commodities
agrícolas oriundas de áreas e/ou
atividades
sem
certificação
ambiental.
É o caso do Forest Act 2021, que
nos Estados Unidos da América,
visa embargar a importação de
gado, soja, cacau, borracha,
serragem e derivados que não
apresentarem comprovação de
sustentabilidade. (principalmente
regiões alvo de desmatamento).
Dessa forma, observa-se um
aumento expressivo na adoção de
créditos RTRS ao longo dos
últimos anos, uma vez que as
empresas querem atingir novos
mercados onde os consumidores
têm interesse em apoiar a
produção e o abastecimento de
soja responsável.

Evolução da venda de soja RTRS
(em toneladas)

2016
2017
2018
2019
2020

96.772
83.763

1.944.949
2.110.426

316.742
2.485.980
666.662
3.951.409
634.769

20%

4.750.162
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Realmente tem procura para isso?

Soja RTRS vendida fisicamente
Soja RTRS vendida em créditos
FONTE: ADAPTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA SLC
AGRÍCOLA COM BASE EM RELATÓRIOS DA RTRS

Lembrando que ao vender os
créditos, a produção física não
pode ser vendida como soja RTRS
para evitar dupla contagem.
Interessante salientar o motivo de
tamanha diferença entre os valores
de comercialização física e de
comercialização de créditos se dá
pelos entraves para a venda de
material físico, que necessita da
existência de toda uma cadeia de
suprimento regulamentada com o
padrão RTRS, responsável por
garantir a rastreabilidade do
material.
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Entretanto,
caso
essas
organizações
comprem
uma
quantidade
equivalente
de
créditos para as suas mercadorias,
podem
repassá-las
com
a
certificação
RTRS
sem
a
necessidade de adaptação de
logística, fazendo com que a venda
de créditos tenha muito mais
procura que a venda física.
Ponto muito positivo para os
produtores, afinal, com a facilidade
da compra de créditos e com a
procura cada vez maior do
mercado
por
produtos
responsáveis, possuem ‘a faca e o
queijo na mão’, incrementando os
ganhos com a venda dos créditos
ao mesmo tempo em que
melhoram
a
gestão
e
a
produtividade da propriedade.

Será que minha propriedade serve
para a certificação?
O selo RTRS foi feito para que a
sua obtenção fosse propagada ao
máximo,
estratégias
como:
tradução
e
adaptação
dos
indicadores para a

legislação de diversos países,
certificação
progressiva,
certificação grupal e entre outras
foram feitas para alocar os
produtores de todos os locais e de
todos os portes na produção
responsável, sendo assim, o
responsável pela gestão da
propriedade deve se informar se
vale a pena buscar a certificação
individual ou, por exemplo, a
coletiva (mais indicada para
produtores de pequeno e médio
porte) que divide os custos de
certificação e de auditoria com
todos os participantes.

Então, SIM!
Sua propriedade, sem dúvidas,
independentemente do tamanho
pode se adequar aos padrões
RTRS,
se
aproveitando
de
benefícios como: melhorias da
gestão, incremento na renda,
maior
profissionalização
da
propriedade, facilidade de se obter
financiamentos e entre outros
diversos
pontos,
tudo
isso,
produzindo soja de forma mais
consciente ambientalmente e,
também, socialmente.

Se interessou? Baixe o nosso Checklist RTRS ou nos
contate em nossas redes sociais!
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