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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de conciliar a produção
agrícola com a conservação dos recursos
naturais e proporcionar a melhoria da saúde e segurança no trabalho rural, o Soja
Plus oferece gratuitamente capacitações,
assistência técnica e material para melhorar a gestão das propriedades rurais. Desta forma, os produtores que participam do
programa contribuem significativamente
para a melhoria da imagem do agronegócio brasileiro.
O Soja Plus, programa de gestão econômica, social e ambiental da propriedade rural
brasileira, foi instituído em 2011 por meio de
uma parceria entre a Associação Brasileira
das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE)
e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/MT), e atualmente está presente nos principais estados
sojicultores. É um programa voluntário e
adequado à realidade do produtor nacional
e não incorre em ônus para ele. O Soja Plus
se tornou o maior programa de assistência
técnica privado do Brasil.
As linhas temáticas de ação compreendem:
qualidade de vida no trabalho, melhores
práticas de produção agrícola, viabilidade

financeira e econômica, qualidade do produto e responsabilidade social.
Em sua trajetória, o Soja Plus ofereceu cursos para 7.830 produtores, realizou assistência técnica em 2.990 fazendas, que representam uma produção de 13 milhões de
toneladas de soja (10% da produção brasileira da oleaginosa). Em área, o Soja Plus
abrange aproximadamente 3,7 milhões de
hectares. Para realização deste trabalho, foram investidos recursos financeiros da ordem de R$ 33 milhões de reais diretamente
nas fazendas.
O programa apresenta índice de 98% de
aceitação entre os produtores rurais, com
mérito dos trabalhos desenvolvidos pelos
supervisores de campo.
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Este relatório traz os principais resultados
do programa desde a sua concepção em
cada um dos estados de atuação – Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Bahia, Goiás, Maranhão e Piauí – com destaque para as parcerias entre associações
de produtores, setor privado, sociedade ci-

ANT ER IOR

PR ÓXIMA

vil, instituições financeiras e universidades.
Para o ano de 2022, o programa prospecta
expandir para o estado do Tocantins.
O checklist com indicadores econômicos,
socioambientais e de construções rurais
aplicado nas fazendas é apresentado ao final do relatório.

Tocantins
(2022)
Maranhão

Piauí

Mato
Grosso
Bahia
Goiás
Mato
Grosso
do Sul

Para mais informações, visite:

www.sojaplus.com.br

Minas
Gerais

5

Soja Plus | Relatório de Realizações | 2020
INÍCIO

1

ANT ER IOR

PR ÓXIMA

PARCERIA

ENTRE PRODUTORES RURAIS,
SETOR PRIVADO, SOCIEDADE CIVIL,
UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Programa Soja Plus é coordenado em
nível nacional pela ABIOVE e conta com a
coordenação regional da Aprosoja/MT; da
Federação da Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso do Sul (FAMASUL); da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia
(AIBA); da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Minas Gerais (FAEMG);
da Universidade Federal de Viçosa (UFV); e
do Instituto BioSistêmico (iBS), que operacionalizam os cursos e trabalhos de campo
de forma muito eficiente.

tiva e contínua dos indicadores das proprie-

Os resultados têm demonstrado a importância do programa para a melhoria grada-

mento para definição de metodologia de tra-

dades atendidas. Os proprietários rurais se
beneficiam com informações que lhes permitem atender melhor à legislação brasileira e evitar processos trabalhistas, multas e
autuações por parte do Ministério de Economia, Ministério Público, Ibama e órgãos
estaduais e municipais de meio ambiente.
Anualmente é promovido o Seminário Soja
Plus Brasil para divulgação dos resultados
obtidos, assim como o Workshop de Planejabalho, confecção de material e prioridades.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS
PELOS ESTADOS PARTICIPANTES

Sinop, Matupá, Campo Novo Parecis, Sapezal. Durante os trabalhos de campo, foram
distribuídas mais de 90 mil placas orientativas sobre os procedimentos corretos de
segurança e proteção ao meio ambiente.
Também foram fornecidos cartilhas técnicas socioambientais, vídeos educativos
e fichários para o controle de entrega de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
e documentos.
Já foram realizadas 29 oficinas, das quais 10
tiveram a parceria da The Nature Conser-

MATO
GROSSO

vancy (TNC) e Agroicone com foco no Programa de Regularização Ambiental (PRA),
e 3 dias de campo com a Fundação MT sobre o cumprimento da rigorosa legislação
social brasileira para 5.513 produtores rurais.
Nestes 10 anos, foram oferecidos 192 cursos de 16 horas para 2.560 produtores e
gerentes sobre saúde e segurança no tra-

No Mato Grosso, maior produtor de soja do

balho, com ênfase na qualidade de vida

Brasil, iniciou o Soja Plus em 2011, coorde-

dos trabalhadores rurais. Foram confec-

nado pela Aprosoja/MT, e conta com 15 su-

cionados

pervisores de campo, que realizaram assis-

como livros didáticos, manuais e cartilhas

tência técnica em 1.500 fazendas, com área

para subsidiar a capacitação.

equivalente a 1,9 milhão de ha de sojiculto-

diversos

materiais

técnicos,

ra, com destaque para os seguintes municí-

O Soja Plus é um programa de gestão

pios: Confresa, Querência, Canarana, Nova

transparente e participativo que responde

Xavantina, Rondonópolis, Campo Verde,

as principais dúvidas dos produtores rurais

Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso,

do Mato Grosso.
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No estado de Mato Grosso do Sul (5º maior
produtor de soja do Brasil), o programa Soja
Plus começou em 2013, coordenado pela
FAMASUL. Nos últimos 8 anos, foram visitadas 879 propriedades produtoras de grãos,
o equivalente à uma área de 786 mil ha de
soja, em 59 municípios, onde foram realizadas duas visitas por propriedade, aplicando-se o checklist, com orientações direcionadas e entrega de placas orientativas.
A partir de 2020, o departamento de as-

Mato
Grosso
do Sul

sistência técnica do SENAR/MS remodelou o formato do programa. Com isso, o
produtor rural participante do programa
recebe, ao longo de 2 anos, orientação e
acompanhamento técnico especializado.
Para cumprir esta demanda, foi necessário
aumentar o número de profissionais envolvidos, formando uma equipe que conta
com um coordenador, um supervisor e 13
técnicos de campo, distribuídos nas regiões de maior concentração de produção
de grãos do estado. Além disso, o SENAR/
MS, em parceria com os sindicatos rurais,
passou a oferecer gratuitamente os cursos
e treinamentos necessários para orientar
o produtor quanto ao cumprimento da legislação ambiental brasileira.
O trabalho realizado no estado conta com parceria importantes, como:
APROSOJA MS, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) e Secretaria do Estado de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul (SEMAGRO).
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No estado da Bahia, o Soja Plus é coordenado pela AIBA e iniciou suas atividades
em 2014. Desde então, mais de 700 produtores rurais de Baianópolis, Barreiras,
Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto,
Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério participaram de 54 cursos sobre qualidade de vida
no trabalho com ênfase em saúde e segurança ocupacional e direito trabalhista. Todos estes municípios concentram a maior
parte da sojicultura do estado, 6º maior
produtor do país.

Bahia

Contando com o apoio financeiro do
Prodeagro – Programa para o desenvolvimento da agropecuária – o programa
chegou ao número de 259 fazendas que
receberam assistência técnica. A área de
soja compreendida por estas propriedades totaliza 645 mil ha.

No decorrer do ano corrente, a equipe técnica do Soja Plus, em conjunto com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), trabalharam para o desenvolvimento de o novo
Manual de Gestão de Resíduos para enfrentar um dos mais recorrentes problemas
enfrentados pelos produtores rurais: a armazenagem dos resíduos gerados dentro
da propriedade rural e como destiná-los de
forma ambientalmente correta. Também
foram realizadas análises sobre a qualidade
físico-química da água nas propriedades
rurais atendidas pelo Soja Plus BA.
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Até o final do ano de 2021, o Programa pretende contabilizar 50 fazendas atendidas.
Somada às visitas, o Soja Plus vai realizar,
ainda, uma série de cursos de capacitação
sobre saúde e segurança no trabalho, adequação de construção rurais e classificação de grãos.

Mais informações em:
www.sojaplusbahia.com.br

Minas
Gerais

Em Minas Gerais, 7º maior produtor de soja
do Brasil, o Soja Plus, lançado no estado em
2014, promoveu 12 seminários e workshops
com aproximadamente 1.500 participantes.
O Soja Plus organizou 7 dias de campo para
os alunos da Universidade Federal de Viçosa e 10 cursos de 16 horas para esses futuros profissionais, que prestaram assistência
técnica nas fazendas. Foram ministrados
também 5 cursos pelo Banco do Brasil de
8 horas de duração, sobre elaboração de
projetos para acessar linhas de crédito e
20 cursos de capacitação sobre a legislação brasileira aplicável às fazendas (NR 31).
Desde 2015, um total de 207 fazendas foram atendidas com assistências técnicas
realizadas por supervisores de campo altamente qualificados do SENAR MG, FAEMG
e UFV.
Os trabalhos do Soja Plus no estado são
realizados nos seguintes municípios: Araxá, Araguari, Arinos, Bonfinópolis de Minas,
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Mais informações em:
www.faemg.org.br/programas/soja-plus
www.agroplusufv.com.br/soja-plus

ANT ER IOR

PR ÓXIMA

Campo Florido, Capinópolis, Coromandel,
Frutal, Guarda-Mor, Ibiá, Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas, Pratinha, Rio
Paranaíba, São Gotardo, Tupaciguara, Unaí,
Uberlândia e Uberaba.
Atualmente, o estado conta com a coordenação da FAEMG, UFV e com a parceria da
empresa Cargill.

Veja o vídeo: www.youtube.com/watch?v=DS4_wTOxKJ0

Após firmada a parceria com a Cargill e
com o Instituto BioSistêmico, o Soja Plus
atua no estado de Goiás, 4º maior produtor
de soja do Brasil, desde 2018. Os supervisores de campo realizaram visitas técnicas
em 45 propriedades rurais, que compreendem um total de 54 mil ha de soja. Além
disso, já foram ministrados 3 cursos sobre
saúde e segurança do trabalho.

Goiás
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Os municípios atendidos pelo programa são: Anápolis, Bonfinópolis de Minas,
Brasília, Cabeceiras, Caldas Novas, Campinorte, Cristalina, Ipameri, Leopoldo de
Bulhões, Montividiu do Norte, Niquelândia, Paracatu, Piracanjuba, Santa Cruz, São
João D’aliança, Unaí, Uruaçú, Vianópolis.

Mais informações em:
www.sojaplusgoias.com.br

Com início das atividades em 2020, o programa Soja Plus passou a desbravar o território maranhense graças ao apoio da Cargill.
Sendo o 9º maior produtor de soja do país,
os feedbacks que os produtores têm dado
com relação às atividades desenvolvidas
não poderiam ser melhores:

Maranhão

“O programa Soja Plus foi de grande valia,
trouxe informações relevantes e os coordenadores demonstraram clareza e conhecimento em diversos pontos a serem melhorados dentro da propriedade”. – Yara de Geus,
proprietária da Fazenda Escuro.
“Tivemos muitas experiências com
empresas privadas, que vinham vender
serviços e não estavam preocupados com
a melhoria da propriedade, apenas com
a venda e o lucro e com o programa Soja
Plus está sendo diferente, isso me deixa
bastante empolgado e com uma grande
expectativa”. – Marcus Lauar, proprietário
da Fazenda Diamantina.
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Apesar das circunstâncias proporcionadas
pela pandemia da COVID-19, neste primeiro ano de trabalho, o programa fez presença nos municípios de: Alto Parnaíba, Balsas,
Matões, Riachão, Sambaíba e São Raimundo das Mangabeiras, com a aplicação do
checklist e oferecimento de assistência
técnica em 20 propriedades rurais, além
de 5 cursos sobre as NRs 7 e 31 e classificação de soja. Em área, são 58 mil hectares
de soja que agora contam com melhores
práticas agrícolas.

Após o início do programa Soja Plus no estado do Maranhão em fevereiro de 2020, em
junho foi a vez do Piauí, 10° maior produtor
de soja do Brasil, o estado pertence ao MATOPIBA, região conhecida como a grande
fronteira agrícola da atualidade.
A expansão para este estado, que era planejada para o ano corrente, foi antecipada para
junho/2020 graças à grande procura dos
produtores piauienses na melhoria contínua
dos indicadores de suas propriedades e pelo
sucesso do programa nos outros estados.

Piauí

Mesmo com menos de 1 ano de implementação, o programa já atingiu a marca de
11 propriedades atendidas, que totalizam
68.000 hectares de soja, que já contam com
melhores práticas agrícolas. Estas propriedades contaram também com 5 cursos sobre
a NR 31 (segurança e saúde no trabalho) e a
NR 20 (inflamáveis e combustíveis), além de
cursos classificação de grãos, realizados nas
dependências das propriedades, seguindo
todas as orientações de segurança e higiene.
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A satisfação dos produtores atendidos pelo
programa é tamanha que eles mesmos estão indicando propriedades vizinhas a participarem, além dos feedbacks recebidos pelos supervisores de campo:

“Agradecemos ao programa Soja Plus
Piauí pelos treinamentos para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, bem
como na verificação quanto aos cumprimentos das Normas Regulamentadoras e
legislação aplicáveis às propriedades rurais. É de grande importância esta parceria
para a melhoria gradativa e contínua dos
indicadores de sustentabilidade e segurança do trabalho”. – Ariane Silva, engenheira
de saúde, segurança e meio ambiente da
Fazenda Serra Grande.

Os municípios atendidos no estado do Piauí
até o momento são: Baixa Grande do Ribeiro,
Currais, Santa Filomena e Ribeiro Gonçalves.
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CONSCIENTIZAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO
DOS PRODUTORES SOBRE QUESTÕES
SOCIAIS E AMBIENTAIS

Constata-se uma mudança cultural no
campo. As emergentes pressões da sociedade por uma agricultura sustentável indicam a importância de uma boa gestão das
propriedades rurais para a promoção de
sistemas produtivos capazes de harmonizar a produção de alimentos com recursos
naturais e o bem-estar dos trabalhadores.
O Soja Plus supre a necessidade identificada pelos produtores de programas que
promovam as boas práticas agrícolas. Muitos processos desenvolvidos em universidades e empresas de pesquisa só chegam
ao campo via programas de assistência
técnica e extensão rural e o Soja Plus conta
com supervisores de campo especializados
para esta transferência de tecnologia.
O objetivo de produzir com responsabilida-

de social e preservação dos recursos naturais está enraizado no meio rural, de acordo
com levantamentos realizados com produtores de várias regiões do Brasil. Por outro
lado, ainda existem muitas dúvidas e o produtor rural precisa de apoio técnico para
uma produção plenamente sustentável.
Além das visitas técnicas, o Soja Plus oferece cursos para que os produtores, gerentes
e funcionários entendam melhor as legislações socioambientais aplicadas ao meio rural no intuito de implementá-las. Durante
os 10 anos de atividade, foram ministrados
522 cursos para 7830 produtores, gerentes
e funcionários, sobre saúde e segurança do
trabalho, legislação trabalhista, trabalho
em altura, ambientes confinados, classificação de grãos, gestão econômica, regularização ambiental e construções rurais.
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LINHAS
TEMÁTICAS
DE AÇÃO

Os cursos, os dias de campo, a assistência técnica e os materiais fornecidos às propriedades são desenvolvidos com base
em 5 pilares de gestão rural.

a) Qualidade de
vida no trabalho
I. Saúde Ocupacional
• Procedimentos de garantia de acesso
à água potável, alimentação adequada
e instalações em boas condições
sanitárias para trabalhadores;
• Procedimentos de primeiros
socorros, assistência médica e pronto
atendimento em casos de acidentes.

II. Segurança Ocupacional
• Prevenção de riscos ambientais;
• Procedimento para orientação e
uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI).

III. Relações Trabalhistas
• Plano de controle de exigências
legais e jornada de trabalho;
• Procedimentos de orientação aos
funcionários com relação às atividades
desenvolvidas que apresentem riscos
à integridade física.
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b) Melhores práticas
de produção agrícola

ANT ER IOR

c) Viabilidade
Financeira
e Econômica

I. Gestão das práticas de produção
• Monitoramento da fertilidade dos solos;
• Monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos;

• Planejamento financeiro;
• Controle de custos;
• Mecanismos de gestão de risco.

• Monitoramento das emissões de gases
de efeito estufa;
• Plano de redução, reutilização e
reciclagem;

d) Qualidade
do Produto

• Procedimentos de uso de técnicas
conservacionistas;
• Plano de uso responsável de químicos.

II. Gestão de impactos
sobre recursos naturais
• Mapeamento e recuperação dos
recursos hídricos, das Áreas de
Preservação Permanente (APP) e da
Reserva Legal (RL);
• Adequação ao novo Código Florestal;
• Procedimentos para mitigação dos
impactos ambientais.

• Plano de avaliação dos perigos e
pontos críticos de controle;
• Monitoramento do uso de
potenciais contaminantes;
• Procedimento para produção,
transporte, armazenamento e
beneficiamento.

PR ÓXIMA
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e) Responsabilidade
Social
• Procedimentos para interação
com as comunidades locais
e resolução de conflitos de interesse;
• Desenvolvimento de projetos sociais
individuais e coletivos.
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MATERIAIS
UTILIZADOS
PARA A GESTÃO DAS FAZENDAS

CHECKLIST COM

182

INDICADORES
AMBIENTAIS, SOCIAIS E
ECONÔMICOS

Manual de Prevenção
de Riscos em
Oficinas Mecânicas

Manual de Orientação
em Construções Rurais

Bloco de Controle
de Documentos Pessoais

PLACAS DE
SINALIZAÇÃO
(52 UNIDADES/
PROPRIEDADE)

Bloco de Controle
de Fornecimento
Equipamentos de
Proteção Individual (EPI)
Vídeos Técnicos
Diálogo Diário de
Segurança (DDS)
Cartilha de
Regularização Ambiental

KIT DE

PRIMEIROS
SOCORROS

Cartilha de
Prevenção ao COVID-19
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QUEM SÃO OS
BENEFICIADOS
PELO SOJA PLUS?

Governo

Produtores
Rurais
Recebem gratuitamente cursos e treinamentos em dias de campo e assistência
técnica individual. Os benefícios são: valorização do imóvel rural, maior eficiência
nas práticas agrícolas e na conservação da
vegetação nativa, da fauna, dos solos e dos
recursos hídricos.

Associações e
Cooperativas de
Produtores Rurais
Fortalecimento institucional e participação efetiva no apoio à gestão das
propriedades associadas.

Consumidores

Satisfação de consumo por um produto sustentável e boa imagem do
agronegócio brasileiro.

Regularização socioambiental das propriedades rurais e parceria com a iniciativa
privada para apoio ao desenvolvimento de
políticas públicas.

Empresas
do Setor
Sustentabilidade empresarial, fortalecimento da parceria com o produtor e atendimento às demandas de mercados internacionais.

ONGs/Universidades/
Instituições de Pesquisa
Desenvolvimento de projetos acadêmicos e científ icos de melhores práticas,
capacitação, cadastramento ambiental e
oferta de estágio e emprego para cursos
e assistência técnica.

Agentes Financeiros

Parceria com o produtor, oferta de crédito diferenciado e redução de riscos.
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PRÓXIMAS
ATIVIDADES

O desaf io de melhorar continuamente os indicadores monitorados está vinculado à capacidade de gestão dos produtores rurais para contornar as dif iculdades diárias. O resultado
geral esperado é contribuir para a governança das atividades
produtivas e o bem-estar de trabalhadores, produtores rurais
e comunidades locais.
Seguiremos com a promoção da sustentabilidade na cadeia
produtiva da soja, com o objetivo de consolidarmos diversas
regiões de origem agrícola sustentável e verif icável no país.
Novas parcerias estão em andamento para possibilitar a expansão do programa no Tocantins, que seguirá a mesma metodologia que tem garantido o sucesso do Soja Plus com reconhecimento nacional e internacional.
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ÁREA
PLANTADA E
PRODUÇÃO
DOS ESTADOS ATENDIDOS

Tabela 1 - Ranking de área de plantada e produção de soja, pelo IBGE (2019)

Ranking

Estado

Área (ha)

Produção (t)

1º

Mato Grosso

9.724.213

32.242.463

4º

Goiás

3.402.810

11.080.442

5º

Mato Grosso do Sul

2.882.107

8.698.011

6º

Bahia

1.581.842

5.313.544

7º

Minas Gerais

1.632.141

5.205.621

9º

Maranhão

977.598

2.850.084

11º

Piauí

766.044

2.325.951

9º

Maranhão

926.656

2.751.206

Total Soja Plus

20.966.755

67.716.116

Total Brasil

35.930.334

114.269.392

A produção de soja nos 7 estados que o Soja Plus atua é de 68 milhões de toneladas, que equivale a 59% da produção total no Brasil. Com isso, o programa se
consolida como o maior programa privado de assistência técnica do país com
grande potencial de crescimento.
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