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INFORMATIVO ABIOVE SOBRE SUSTENTABILIDADE DA SOJA  
 
 

1ª ASSEMBLÉIA DA MESA REDONDA DA SOJA RESPONSÁVEL 
 
A indústria de óleos vegetais e sojicultores brasileiros participaram ativamente das 
reuniões e assembléia geral da Round Table on Responsible Soy (RTRS) realizadas de 
07 a 09 de maio em São Paulo. A entidade congrega 51 associados distribuídos em 3 
categorias: a) Produção Rural b) Indústria, Comércio e Financeiro e c) Sociedade Civil. 
 
A Assembléia foi aberta pelo Embaixador da Suíça Rudolf Baerfuss que renovou o apoio 
do governo daquele país à iniciativa. Foram eleitos 14 membros da diretoria executiva, e 
Christofer Wells do ABN Amro foi escolhido para exercer a presidência. Carlo Lovatelli – 
ABIOVE, Ocimar Villela – Grupo Amaggi, Bella Rosher – WWF e Guillermo Terol – DAP 
foram eleitos vice-presidentes. Também foram eleitos os diretores: - Marcos da Rosa – 
Aprosoja, Dario Hiromoto - Fundação MT, Jan Kees Vis – Unilever, Jan Nicolai – Nutreco, 
Brigit Hofer – Coop, Jeroen Douglas – Solidaridad, Daniel Nepstad – IPAM, Alberto 
Yanosky – Guyra e Juan Diaz – Fundapaz.  
 
A tarefa imediata da organização será desenvolver critérios aplicáveis globalmente à soja 
responsável, o que deverá levar cerca de 18 meses.   A empresa de consultoria Proforest 
do Reino Unido foi escolhida para coordenar os trabalhos do Grupo de Desenvolvimento 
de Princípios e Critérios, o qual deverá ser composto de forma equilibrada  por até 20 
membros representantes de todos os elos da cadeia de valor da soja e da sociedade civil. 
Os participantes da assembléia geral acordaram que os princípios provisórios discutidos 
na segunda mesa redonda realizada em Assunção constituem o ponto de partida deste 
trabalho. Estes princípios incluem temas como proteção a biodiversidade, melhores 
práticas agrícolas e cumprimento de normas trabalhistas.  
 
A ausência da China, o principal país consumidor mundial de soja e derivados que deverá 
consumir 47 milhões de toneladas em 2.006/07 e que também é quarto produtor mundial, 
foi notada. Outro peso pesado, os Estados Unidos restringiram sua posição a meros 
observadores, não obstante terem colhido 83 milhões de toneladas de soja em 2.006  
liderando a produção mundial de soja que totalizou 230 milhões de toneladas. É 
imprescindível que estes grandes participantes do mercado também se integrem a este 
esforço de responsabilidade. 
 
Maiores informações no site da RTRS www.responsiblesoy.org 
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PRODUÇÃO RESPONSÁVEL NO AGRONEGÓCIO SOJA 

 
 
Este é o título da publicação recém editada pela ABIOVE que aborda tópicos importantes: 
produção responsável no agronegócio soja, Mesa Redonda da Soja Responsável, 
Moratória da Soja, o que é Amazônia Legal, Bioma Amazônia, produção de soja no Brasil, 
desmatamento, política de preservação ambiental, ocupação territorial, desflorestamento 
ilegal, zoneamento ecológico-econômico, instrumentos econômicos para conservação, 
diversificação e agregação de valor, protecionismo e sustentabilidade, integração lavoura-
pecuária, biodiesel e sustentabilidade e os números expressivos do complexo soja. 
 
Acesse este relatório no site da ABIOVE copiando o link: 
 
Em português 
 
http://www.abiove.com.br/palestras/sustenta_agronegocio_soja_br.pdf 
 
 
Em Inglês 
 
http://www.abiove.com.br/english/palestras/sustenta_agronegocio_soja_us.pdf 
 
 
 ... ou peça uma cópia impressa pelo e-mail alice@abiove.com.br 
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