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Entidades lançam programa brasileiro de gestão e certificação 
da propriedade rural de soja 

 

São Paulo, 06 de abril de 2010 – A produção de soja brasileira conta, a partir de hoje, com um 
novo programa de gestão sócio-ambiental da propriedade rural denominado Soja Plus. 

O programa está sendo organizado pelas seguintes entidades: ABIOVE – Associação Brasileira 
das Indústrias de Óleos Vegetais, APROSOJA - Associação dos Produtores de Soja e Milho do 
Mato Grosso, ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais e ARES – Instituto para 
o Agronegócio Responsável. 

Essas instituições representam o setor produtivo do Complexo Soja nacional e estão imbuídas da 
profunda importância de aprimorar os indicadores de sustentabilidade da sojicultura brasileira. Para 
que esse objetivo seja alcançado, seus organizadores idealizaram um programa adequado aos 
desafios que se impõem à agricultura do país. 

A premissa que norteia o Soja Plus é a abrangência da política ambiental nacional e a capacidade 
desta atender, de forma rigorosa, aos preceitos e exigências do consumidor por uma produção 
mais sustentável. Tal conclusão baseia-se na existência de diversos tipos de Unidades de 
Conservação e Reservas Indígenas por todo o país. Adicionalmente, a garantia de conservação da 
biodiversidade e a proteção dos direitos sociais nas propriedades é assegurada pela extensa 
cobertura das leis internas e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. A manutenção 
das áreas de alto valor de conservação de cada propriedade rural ocorrem através das Áreas de 
Preservação Permanente – APPs e da Reserva Legal.  

De forma complementar, a implementação das melhores práticas agrícolas é um vetor de 
sustentabilidade que será fortemente incentivado, já que estas promoverão a melhoria das 
condições ambientais pela redução dos impactos da produção sobre os recursos naturais. 

Essas particularidades da realidade nacional, presentes nas exigências sociais e ambientais, 
demandam um amplo programa de parceria entre diversos elementos importantes: produtores, 
indústria, setor financeiro, governo, organizações da sociedade civil e institutos de ensino, 
pesquisa e extensão rural. De forma conjunta, participativa e transparente, todos contribuirão para 
o desenvolvimento e implementação dessa importante iniciativa. 

A adesão ao Soja Plus será feita de forma voluntária e sua implementação seguirá um processo de 
melhoria contínua dos indicadores de sustentabilidade. Trata-se de um programa inclusivo cujo 
objetivo é a gestão sócio-ambiental das propriedades e a capacitação dos produtores nos seus 
diversos estágios de adequação sócio-ambiental, os quais estarão, ao final do processo, aptos a 
receber o selo de certificação do programa e de outras iniciativas existentes. 

Em síntese, o Soja Plus tem como proposta ser uma certificação simples e verificável, evitando 
assim custos e burocracia desnecessários, o que facilitará a sua implementação. Ao mesmo 
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tempo, será capaz de atender aos anseios por uma produção sustentável de soja, o que 
beneficiará a todos os participantes e ao país pelo aumento das oportunidades econômicas, pela 
melhoria das condições sócio-ambientais e valorização da imagem da soja brasileira. 

Participaram da entrevista coletiva do lançamento do programa Soja Plus, os seguintes 
representantes das instituições organizadoras e da SGS que auditou os testes de campo: Bernardo 
Pires – Engº Florestal – ABIOVE; Carlo Lovatelli - Presidente da ABIOVE; Felicio Aguiar – 
Presidente da Anec; Luis Eduardo – Gerente de Sistemas e Serviços de Certificação; Ocimar 
Villela – Superintendente do Instituto ARES; Ricardo Arioli - Diretor Aprosoja e Vanda Nunes – 
Gerente de Marketing e Produção da SGS. 
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