
Os grãos e fibras que produzimos são comercializados 
para clientes do mercado brasileiro e do exterior, em grande 
parte por meio de empresas de trading que se relacionam 
com indústrias produtoras de alimentos, ração animal, 
têxtil e de diversos outros setores. As certificações que 
conquistamos para nossas operações e produtos são um 
diferencial relevante da nossa companhia, pois possibilitam o 
atendimento de clientes com altos padrões de exigência na 
Europa e na Ásia e agregam valor à cadeia produtiva.

Os processos de certificação das unidades atestam para 
os públicos externos a qualidade das ferramentas de gestão 
e as boas práticas que adotamos. Nosso Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) tem as certificações ISO 14001 (gestão 
ambiental), OHSAS 18001 (saúde e segurança ocupacional), 
NBR 16001 (responsabilidade social) e ISO 9001 (qualidade). 
Atualmente, oito fazendas já estão certificadas com as normas 
ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR 16001, abrangendo um total 
de 282 mil hectares cultiváveis.

Nosso modelo de gestão da qualidade, certificado conforme 
a norma ISO 9001, a mais reconhecida internacionalmente 
para assegurar a padronização de processos e a sistemática 
para melhoria contínua, contempla as operações de 
armazenamento e beneficiamento de grãos e algodão. Em 
2019, mais duas unidades foram auditadas e aprovadas, 
totalizando cinco fazendas certificadas.

Também aderimos às melhores práticas de cultivo da soja e 
do algodão e, por isso, nossos produtos possuem certificações 
reconhecidas internacionalmente. Entre elas destacam-se 
a RTRS e a ProTerra, para a sojicultura, e a ABR e BCI, para a 
cotonicultura (conheça-as melhor na próxima página).
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ISO 14001 
Define os requisitos para implementação e aprimoramento 
do sistema de gestão ambiental das operações.

OHSAS 18001 
Orienta a estruturação de normas e procedimentos  
para um sistema de gestão das condições de  
saúde e segurança no ambiente de trabalho.  
Nossa companhia está trabalhando na  
migração para o novo padrão ISO 45001,  
que substitui a certificação OHSAS 18001.

NBR 16001 
Estabelece requisitos para o sistema de  
gestão da responsabilidade social,  
direcionando a atuação para a promoção  
da cidadania e do desenvolvimento social.

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

RTRS (Round Table on 
Responsible Soy)  
Estabelece um padrão internacional 
para a produção da soja de forma 
ambientalmente correta, socialmente 
justa e economicamente viável.

ProTerra  
Padrão que garante o cumprimento 
de requisitos ambientais e sociais 
para a produção de grãos sem 
modificações genéticas (OGM).

Soja

Nossas certificações

ISO 9001 
Direciona a adoção de 
políticas e requisitos para 
garantir a padronização, 
monitoramento e 
documentação do processo 
produtivo.

Sistema de Gestão 
da Qualidade

ABR (Algodão Brasileiro 
Responsável) 
Promove a produção sustentável do 
algodão incentivando a adoção de 
boas práticas de gestão ambiental, 
responsabilidade social e visão de 
sustentabilidade.

BCI (Better Cotton Initiative) 
Estimula a conscientização de 
toda a cadeia produtiva para a 
importância de relações trabalhistas 
justas e da responsabilidade 
socioambiental no campo.

Algodão
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