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O apoio à transformação



O Sonho evoluiu. O que era ONG virou 
Empresa. E a Causa se transformou 
em Propósito.

ficará marcado pela mudança de identidade da Aliança 
da Terra para PRODUZINDO CERTO. E também nas 
transformações que continuaram acontecendo em cada 

projeto e em cada fazenda em quem atuamos. O depoimento e o legado de nossos 
parceiros valem mais do que um número no balanço. Neste documento, damos voz 
a quem nos ajuda a trazer mais valor ao agronegócio responsável. E, através deles, 
homenageamos tantos outros que carregam consigo esse mesmo propósito.
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1.4896.390.397 ha
2.892.241  ha 25.666

11

A PRODUZINDO CERTO 
EM NÚMEROS

PROPRIEDADES 
CADASTRADAS 

ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA PRESERVADA 

FUNCIONÁRIOS DAS FAZENDAS 
CADASTRADAS 

INICIATIVAS COM 
PARCEIROS ATIVOS

ÁREA TOTAL MONITORADA 
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ensaísta e escritor americano Alvin Toffler produziu inúmeras 
frases icônicas, mas uma delas resume perfeitamente o que marcou a 
trajetória da Produzindo Certo em 2020. “Mudança é o processo no 

qual o futuro invade as nossas vidas”, escreveu o autor conhecido por desbravar 
as grandes revoluções tecnológicas. Sob diversos aspectos, o futuro bateu à 
porta da Produzindo Certo, levou a grandes transformações e trouxe novas e 
extraordinárias oportunidades.

Aline Locks e Charton Locks
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O ano de 2020 ficará cravado na histó-
ria da Produzindo Certo como aquele em 
que um projeto bem-sucedido – a Ong 
Aliança da Terra, criada há 15 anos pelo 
pecuarista John Carter – foi convertido 
em empresa. A mudança jurídica ocorreu 
em maio de 2019, mas foi no ano seguin-
te que as adequações desencadeadas por 
ela começaram a ser efetivamente imple-
mentadas. Não é difícil imaginar os imen-
sos desafios que estão por trás de uma 
virada de rumo como essa.

Revisão do plano estratégico, construção da mar-
ca, apresentação para o mercado de uma nova iden-
tidade, desenvolvimento da plataforma tecnológica, 
formação de time comercial e diversas outras ações 
não apenas saíram do papel como foram vitais para 
que a Produzindo Certo começasse a pensar, agir e 
evoluir como uma empresa plenamente estrutura-
da. E tudo isso em meio à pandemia do coronavírus, 
que paralisou as atividades econômicas e deixou 
profundas marcas no Brasil e no mundo.

O primeiro semestre de 2020 foi dedicado 
essencialmente ao planejamento estratégico. 
Entre outras medidas, ele consistiu na formata-
ção de um arrojado plano de vendas, na elabo-
ração das ações de marketing e na consolidação 
do posicionamento da empresa. O desafio do 
branding foi ressaltar o propósito e os valores da 

nova marca, e os resultados derivados daí com-
provaram que a Produzindo Certo estava, de 
fato, fazendo o que era correto.

O aprimoramento da plataforma tecnológica 
da Produzindo Certo foi outra conquista advinda 
da transformação da Ong em empresa. Antes, o 
custo do processamento de dados das fazendas 
monitoradas era muito alto. Para cada dia de co-
leta de informações realizada em campo, eram 
necessários três dias de processamento no escri-
tório antes que o sistema gerasse um diagnóstico 
sobre uma determinada propriedade.

Com recursos tecnológicos da nova 
plataforma, passou a ser possível 
armazenar, processar e gerar os 
relatórios socioambientais de maneira 
automatizada. Em vez de três dias, o 
tempo gasto para adicionar os dados 
na plataforma foi reduzido para 
algumas poucas horas. A economia de 
tempo tornou os processos mais ágeis, 
permitindo que mais empresas 
e fazendas ingressassem no sistema.

Em 2021, um aplicativo para coleta de dados tor-
nará o sistema ainda mais dinâmico. Graças ao app, 
o técnico coleta o dado na fazenda, entra na internet 
e alimenta a plataforma instantaneamente. A mu-
dança provocará uma verdadeira revolução. Desde os 
tempos de Ong, a plataforma recebe, em média, uma 

centena de novas fazendas por ano, perfazendo um total de 1.600 propriedades incorporadoras ao 
sistema. Com as novas tecnologias, a meta é adicionar 5.300 fazendas nos próximos dois anos. 

Como empresa, a Produzindo Certo passou também por uma inevitável transformação de 
mentalidade. Como em qualquer ramo de atividade, uma de suas prerrogativas é crescer no lon-
go prazo e, obviamente, ser um negócio rentável. Mas isso, ressalte-se, jamais mudará a vocação 
inicial do projeto: estar próximo do produtor e ajudá-lo a ser responsável do ponto de vista socio-
ambiental. O que a Aliança da Terra queria, e a Produzindo Certo deseja cada vez mais, é fazer 
do agronegócio responsável um ativo sempre presente. 

De mãos dadas com o produtor: as visitas de campo são uma marca 
registrada da empresa, herdada dos tempos da Aliança da Terra
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“Forneço tabaco para a Philip Morris Brasil desde 2011. Produzo 
cerca de mil arrobas por ano, que acabam quase que integralmente 
comercializadas com a empresa. Temos uma parceria de sucesso 

que, tenho orgulho de dizer, partiu de uma iniciativa minha. Fui pessoalmen-
te atrás da companhia para propor um trabalho conjunto. Deu certo e lá se vai 
uma década de ótimo relacionamento.

A Philip Morris é uma empresa que cobra bastante do produtor a preservação do 
meio ambiente. Eu não posso bobear. Há a preocupação permanente com o nosso 
sistema de produção, com o manejo do solo, com a proteção das matas nativas. Sou 
obrigado a atender as normas e requisitos apresentados constantemente por eles.

“É prazeroso fazer 
a minha parte”

Diego Luft, dono da empresa Silo Certo, em Venâncio Aires (RS), tem um sonho: 
criar as condições para que as futuras gerações consigam preservar o planeta. 
Isso, diz ele, só será possível com a plena adoção da agricultura sustentável. 
Produtor de tabaco e milho e fornecedor da Philip Morris Brasil, Diego conheceu 
a Produzindo Certo em 2018. Desde então, melhorou as práticas ambientais e 
deu um importante passo para tornar suas propriedades ainda mais verdes. 

“

Programa RESPONSIBLE LEAF Philip Morris Brasil (PMB)

Diego Luft e esposa,
Donos da empresa Cilo Certo
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Com o tempo, aprendi o valor por 
trás daquilo. A produção sustentável é 
vital para o planeta. Hoje em dia, pos-
so dizer como é prazeroso fazer a mi-
nha parte. Isso pega os produtores de 
um jeito que ele nunca mais consegue 
tocar a fazenda de outra maneira.

A Philip Morris me orienta a tomar 
uma série de medidas para que eu 
continue a ser um fornecedor regular 
da empresa. São desde grandes metas, 
como jamais cortar árvores nativas, 
até pequenos detalhes, como a aplica-

ção de defensivos com o uso adequado 
de EPIs (equipamentos de proteção 
individual).

Passei a conhecer a Produzindo 
Certo em 2018, quando um orienta-
dor da Philip Morris me contou sobre 
o projeto de sustentabilidade. Fiquei 
interessado assim que soube da histó-
ria. Se existe uma empresa que pode 

me tornar mais sustentável, me ajudar 
a ser mais correto do ponto de vista 
ambiental, por que não ir atrás dela? 
Imaginei que a fazenda só teria a ga-
nhar – e eu estava certo.

O monitoramento é feito através 
de visitas, mas também conversamos 
muito por mensagens de celular. A em-
presa sempre está disponível para tirar 
dúvidas e oferecer orientações sobre os 
procedimentos mais adequados.

Nesses últimos dois anos, a Produzin-
do Certo fez parte do processo de trans-

formação da minha fazenda. Ela 
foi fundamental para organizar 
a propriedade e tornar o siste-
ma produtivo mais seguro. Com 
o apoio da Produzindo Certo, 
por exemplo, implementamos 
o depósito seguro de produtos 
químicos, eliminando os riscos 

para os funcionários
Outra iniciativa que fez enorme di-

ferença, e que teve a participação ati-
va da empresa, foi o monitoramento 
da qualidade da água. A Produzindo 
Certo colhe amostras d’água para ana-
lisar o pH. Na agricultura, o pH é um 
dos fatores mais importantes para o 
equilíbrio do solo. Níveis muito altos 

ou muito baixos podem afetar até a 
fertilidade da lavoura.

Não é só. Também fui instruído a 
instalar placas de advertência nos 
locais em que o herbicida acabou de 
ser aplicado. Assim, eu protejo o fun-
cionário e evito eventuais danos à sua 
saúde dos colaboradores.

A sustentabilidade tem uma impor-
tância que não pode ser medida por 
números. Ela representa a garantia de 
um futuro melhor. Para mim, ser sus-
tentável significa criar as condições 
para que as próximas gerações pos-
sam preservar o planeta.”

Se existe uma empresa que pode
me tornar mais sustentável, me ajudar
a ser mais correto do ponto de vista
ambiental, por que não ir atrás dela?
Imaginei que a fazenda só teria a ganhar
– e eu estava certo.
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FICHA TÉCNICA

_Philip Morris Brasil (PMB)

_ Promover a ampliação da produção responsável de 
tabaco nas mais de 5 mil propriedades fornecedoras 
a Philip Morris Brasil

_ Fornecimento de assistência técnica personalizada 
focada na adequação socioambiental das propriedades

_ 2019: primeiro ano do piloto, com a inclusão de 94 
propriedades localizadas no RS na PPC

_ Inclusão de 19 propriedades localizadas no RS na PPC
_ Inclusão de 02 propriedades localizadas no BA na PPC.
_ Elaboração e entrega de 125 Diagnósticos Socioambientais 

e Planos de Ações
_ Assistência técnica personalizada focada na adequação 

socioambiental das propriedades
_ Aprovação para extensão do programa a toda a cadeira 

de fornecimento da PMB (aproximadamente 5 mil 
propriedades) nos anos de 2021 e 2022

Programa RESPONSIBLE LEAF

PARCEIROS

OBJETIVOS

HISTÓRICO

EXECUÇÃO 
EM 2020

O ANO DA TRANSFORMAÇÃO 2020 apresentação        histórias de transformação        quem somos



“Queremos tornar 
Mato Grosso inteiro 
sustentável”

A produção de soja responsável é um desafio para muitos agricultores. Mais que 
vontade, eles precisam de apoio, assistência técnica e valorização para ade-
quar suas práticas agrícolas e ambientais às exigências das principais certifica-
ções. É em torno desses pontos que se formou, em 2020, uma ampla parceria in-
ternacional envolvendo o Soft Commodities Forum (SCF) – que reúne ADM, Bunge, 
Cargill, COFCO International, Glencore Agriculture e Louis Dreyfus Company, seis 
das maiores tradings internacionais de grãos –, o Instituto Produzir, Conservar 
e Incluir (PCI) – lançado pelo governo do Mato Grosso em 2015 com o objetivo 
de promover uma visão sustentável para o setor agrícola do Estado – o  Environ-
mental Defense Fund (EDF) e a Produzindo Certo. O objetivo é ampliar a produção 
responsável na região, hoje a maior produtora de soja no Brasil. Para Fernando 
Sampaio, diretor-executivo do PCI, as transformações desencadeadas pela par-
ceria podem se tornar um modelo para essa expansão.

Programa SOFT COMMODITIES FORUM
Soft Commodities Forum, Instituto PCI 
e Environmental Defense Fund

Fernando Sampaio, 
diretor-executivo do PCI
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A agenda socioambiental 
sempre chegou para os pro-
dutores na base da paulada, 

na forma de moratória, multa, embar-
go. Isso está errado. 
É preciso mostrar para o produtor que 
estamos ao lado dele e que ele pode 
ser, acima de tudo, um ator central da 
preservação sustentável.

É aí que a Produzindo Certo entra. 
Em 2020, ela teve um papel essencial 
em comunicar para os produtores o que 
eles precisam fazer para se adequar não 
só à legislação, mas também se ajustar 
ao que os compradores estão pedindo. A 

Produzindo Certo tem esse know-how, 
o conhecimento para atuar ao lado dos 
fazendeiros. Ela, afinal, foi criada por 
produtores, e acho honestamente que 
isso faz toda a diferença.

Fortalecemos em 2020 a parceria 
com a Produzindo Certo para consoli-
dar os preceitos estabelecidos pelo Soft 
Commodities Forum, que visa promover 

ações sustentáveis nas fazendas. Uma 
das fases do projeto consiste no envol-
vimento de 50 fazendas dos municípios 
de Campos de Júlio e Planalto da Ser-
ra. Como resultado desse acordo, cada 
fazenda será incluída na plataforma da 
Produzindo Certo e receberá um diag-
nóstico sobre as suas lacunas e a orienta-
ção para superá-las.

O Estado do Mato Grosso tem se 
tornado exemplo de produção susten-
tável para o país. Tenho orgulho de ser 
um participante ativo desse processo e 
de desfrutar de parcerias com empre-
sas como a Produzindo Certo. Nosso 

relacionamento é de longa data. 
Começou, na verdade, com a Ong 
Aliança da Terra, e foi aos poucos 
aprimorando-se e expandindo-se. 
Nos últimos anos, mas especial-
mente em 2020, avançamos muito. 

A palavra transformação talvez seja a 
mais precisa para definir o que está ocor-
rendo no Mato Grosso.

Qual é o papel da Produzindo Certo 
nesse contexto? O produtor conhece 
tudo da lavoura, sabe exatamente o 
que precisa fazer no campo. A dificul-
dade vem quando chegam as exigên-
cias socioambientais, com uma série 

de imposições que muitas vezes pare-
cem intransponíveis. Há muita desin-
formação no mercado, burocracia em 
excesso, dificuldades técnicas para se 
restaurar uma área.

Sob diversos aspectos, a Produzin-
do Certo é o parceiro que a PCI pre-
cisava. A PCI faz a articulação, traz 
investimento, mas quem põe a mão na 
massa para engajar o produtor, con-
versar com ele, dar o apoio necessário, 
colocar o pé na terra, é a Produzin-
do Certo. Por causa dessa parceria, 
temos atualmente uma série de em-
presas que se comprometeram a ter 
cadeias de fornecimento sustentáveis. 
Uma coisa é o produtor ficar de bra-
ços cruzados esperando a sustentabi-
lidade acontecer. Outra bem diferente 
é dar prosseguimento às ações neces-
sárias para garantir a sustentabilidade 
nas cadeias.

 A missão da PCI não é pensar na 
soja ou na carne sustentável. O nosso 
maior objetivo é tornar o território in-
teiro do Mato Grosso sustentável. Para 
isso, contamos com o apoio indispen-
sável da plataforma Produzindo Certo. 
Foi assim no passado e no presente e 
esperamos que seja no futuro.”

É preciso mostrar para o produtor 
que estamos ao lado dele e que ele pode
ser, acima de tudo, um ator central 
da preservação sustentável

FICHA TÉCNICA

_ Soft Commodities Forum, Instituto PCI e Environmental 
Defense Fund

_ Promover a ampliação da produção responsável de soja nos 
municípios de Campos de Júlio e Planalto da Serra, no Mato 
Grosso, através da inclusão de até 50 propriedades rurais na PPC

_ Fornecimento de assistência técnica personalizada focada 
na adequação socioambiental das propriedades

_ Aplicação de 1 milhões de reais em ações de adequação 
nas propriedades

_ Início do projeto em 2020

_ Engajamento dos stakeholders nos dois municípios;
Inclusão de 47 propriedades rurais na Plataforma 
Produzindo Certo (PPC)

PARCEIROS

OBJETIVOS

HISTÓRICO

EXECUÇÃO 
EM 2020

Programa SOFT COMMODITIES FORUM
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Nossa fazenda produz soja, milho e suínos para a venda em larga esca-
la. Além disso, temos uma área pequena para o plantio de café, man-
dioca, banana, manga, abacate e outros produtos. No total, a nossa 

área produtiva é de 2.400 hectares.
Meu pai iniciou o processo de certificação com a Cargill e acabei dando prosse-

guimento a essa iniciativa. Ele achava impossível reduzir os agroquímicos, mas aca-
bou cedendo à sustentabilidade. Foi um longo mas proveitoso aprendizado. Hoje 
em dia, se você não for sustentável, terá dificuldade para fazer negócios, especial-

“Reduzir custos e aumentar 
receitas: é o milagre da 
sustentabilidade”

A fazenda Mato do Lobo, em Rio Verde (GO), alcançou recentemente um feito 
notável. Graças às boas práticas socioambientais, amealhou o selo RTRS, o 
principal programa de certificação de soja do mundo. Fornecedora da Cargill, 
que, por sua vez, faz negócios com a Unilever – que buscou na Produzindo Certo 
uma parceria para dar assistência técnica aos produtores que originam a soja 
adquirida por seus fornecedores –, a Mata do Lobo contou com esse apoio para 
cumprir os requisitos exigidos. Para Maria Vitória Vasconcellos, dona e gestora da 
fazenda, a sustentabilidade é o único caminho: além de proteger o planeta, ela 
gera receitas.

Programa PRODUZINDO CERTO

“
Unilever, Bayer e Santander

Maria Vitória Vasconcellos, dona e gestora 
da fazenda Mato do Lobo
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mente no mercado internacional.
A Produzindo Certo surgiu na nos-

sa região em 2016, mas ainda como a 
ong Aliança da Terra. Imediatamente a 
Cargill sugeriu a nossa entrada no gru-
po. Eu tinha acabado de assumir a fa-
zenda, e foi um incentivo e tanto. Topei 
o desafio, e não me arrependi – muito 
pelo contrário. Muitas das mudanças 
propostas estavam dentro do escopo de 
alterações que pretendia organizar. A 
Produzindo Certo acelerou o processo.

Na última safra, a Fazenda Mata do 
Lobo teve a produção certificada pelo 
RTRS, o principal programa de cer-
tificação de soja do mundo. Foi uma 
conquista fantástica.

Nós cumprimos estritamente a legis-
lação, além de todos os requisitos que a 
certificação pede. Por exemplo: temos 
menos de dez funcionários. Por lei, não 
precisamos de cartão de ponto. No en-
tanto, as fazendas certificadas precisam. 
Então, temos também.

A Produzindo Certo abriu as portas 
da sustentabilidade para nós. Com a 
ajuda dessa parceria, não usamos adu-
bação química na lavoura – na verdade, 
investimos no controle biológico – e me-
lhoramos drasticamente a biologia do 

solo, além de preservar a biodiversidade 
da fauna e flora da fazenda, onde vivem 
muitos lobos-guará. Com isso, tornamos 
a produção agrícola equilibrada do ponto 
de vista ambiental.

No aspecto econômico, o ano de 2020 
acabou sendo positivo. A produção de 
grãos foi excelente. Vendemos bem a 
bons preços. Além disso, dependemos 
cada vez menos de adubos químicos, 
cujos preços vêm subindo. Assim, redu-
zimos nossos custos e aumentamos as 
receitas. É o milagre da sustentabilidade.

Muita gente pergunta qual é o nosso di-
ferencial na área ambiental. Nosso foco é 

aumentar a qualidade da biologia do solo. 
Fazemos isso não só descartando fungici-
das e adubos químicos, mas também com 
a adoção de práticas simples, como o uso 
de plantas de cobertura no inverno para 
proteger o solo do clima seco.

Somos monitorados todos os anos 
pela Produzindo Certo. O represen-
tante da empresa visita a fazenda, olha 
os registros, conversa com funcioná-
rios, checa aspectos estruturais como o 
armazenamento de pesticidas, analisa 
a qualidade da água, o histórico de uso 
do solo. Isso, sem dúvida, fez e conti-
nua fazendo a diferença.”

Meu pai iniciou o processo de certificação com a Cargill e acabei dando 
prosseguimento a essa iniciativa. Ele achava impossível reduzir os 
agroquímicos, mas acabou cedendo à sustentabilidade. Foi um longo mas 
proveitoso aprendizado. Hoje em dia, se você não for sustentável, terá 
dificuldade para fazer negócios, especialmente no mercado internacional.

FICHA TÉCNICA

_Unilever, Bayer e Santander

_ Promover a produção responsável de soja, através da certificação 
RTRS

_ Fornecimento de assistência técnica personalizada focada na 
adequação socioambiental das propriedades do programa

_ Inclusão de 61 propriedades rurais na PPC, entre os anos 2015 e 
2019, com a elaboração e entrega de diagnósticos Socioambientais 
e Planos de Ações.

_ Monitoramento anual das propriedades envolvidas no projeto, para 
fornecimento de assistência técnica personalizada focada na 
adequação socioambiental das propriedades;

_ Mais de 1 milhão de toneladas de soja certificada RTRS, entre os 
anos 2016 e 2019

_ Revisita de monitoramento e atualização de informações 
socioambientais em 43 propriedades rurais participantes do 
programa

_ Certificação RTRS em 35 propriedades participantes do programa, 
totalizando 236.360 toneladas de soja certificada

PARCEIROS

OBJETIVOS

HISTÓRICO

EXECUÇÃO 
EM 2020

Programa PRODUZINDO CERTO
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A Comigo é distribuidora dos produtos Bayer há muito tempo e 
dentro dos programas da empresa há um olhar muito forte para 
a sustentabilidade. Em 2017, a Bayer nos apresentou a Aliança 
da Terra, que mais tarde daria origem à Produzindo Certo. Com 

o apoio da Aliança, nós selecionamos alguns cooperados e, já no começo 
do projeto, conseguimos certificar seis propriedades com o selo RTRS, que 
estimula a produção sustentável da soja.

“Ser sustentável só 
traz benefícios”

Programa PENSAR VALORE

Na Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, ou 
simplesmente Comigo, um grupo de 20 cooperados faz parte de um projeto 
que pode transformar a vida de muitos outros. Eles aderiram ao programa PEN-
SAR VALORE, uma iniciativa em conjunto com a Bayer para adequá-los às mais 
modernas práticas de produção agrícola sustentável e, assim, prepará-los 
para entrar no mercado de soja certificada, uma exigência de muitos compra-
dores do grão no Brasil e no exterior. Incorporados na Plataforma Produzindo 
Certo, que ajudará os produtores a adequarem suas fazendas aos requisitos 
socioambientais, eles aceitaram o desafio, que, conforme revela Francimar 
Marques, coordenadora do Sistema de Gestão Integrada da Comigo, é imenso. 
Mas ela garante: a disposição para superá-lo é maior ainda.

“
Bayer e Cooperativa Comigo

Francimar Marques
Coordenadora do Sistema 
de Gestão Integrada da 
Comigo
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A parceria com a Produzindo Certo 
foi intensificada nos anos seguintes e 
agora, em 2021, deveremos realizar 
novas certificações. O aumento das 
propriedades que integram o pro-
grama de sustentabilidade é um dos 
objetivos da cooperativa.

Atualmente, temos 8.814 cooper-
ados, tanto pecuaristas quanto pro-
dutores de grãos. O projeto aborda os 
produtores de soja. Entre eles, 20 inte-
gram a plataforma da Produzindo Cer-
to. Temos seis cooperados certificados 
e outros três em processo de certifi-

cação. O foco, porém, é certificar todos 
os 20 cooperados. Isso é muito impor-
tante especialmente para aqueles que 
estão voltados ao mercado externo. 
O comprador quer saber a origem do 
produto, ter certeza de que ele cumpre 
todos os requisitos legais e sustentáveis

Cada uma das propriedades sele-
cionadas é visitada por uma equipe 
da Produzindo Certo. As visitas du-
ram 8 horas, o que dá a dimensão da 

seriedade da iniciativa. Nessas oca-
siões, são analisados todos os requi-
sitos necessários para que a fazenda 
cumpra o padrão RTRS. Depois, a 
plataforma gera relatórios de diag-
nóstico, separando as propriedades 
entre aquelas que atendem comple-
tamente os critérios RTRS, as que 
atendem parcialmente e as que não se 
enquadram nos requisitos.  

Apesar da pandemia e dos enormes 
desafios de 2020, os trabalhos da 
Produzindo Certo junto aos nossos 
cooperados foram mantidos. As audi-

torias de manutenção e os 
diagnósticos nas fazendas 
seguiram em frente. Em 
linhas gerais, o programa 
organiza a propriedade 
em três pilares princi-
pais, o social, ambiental e 

econômico.
Dentro do pilar social, a abordagem 

é a gestão de pessoas na propriedade. 
Nesse sentido, o produtor vai ter um 
olhar voltado para a qualificação dos 
colaboradores e o cumprimento rig-
oroso de toda a legislação trabalhis-
ta. No pilar ambiental, a busca é pelo 
manejo adequado dos recursos, a 
definição das reservas legais, o uso 
correto de agrotóxicos, entre out-

ros aspectos. No econômico, o foco é 
otimizar os recursos para minimizar os 
custos de produção e obter melhores 
resultados financeiros.

Nem sempre é fácil para o produtor 
rural viabilizar esses pilares. O apoio 
da Produzindo Certo faz com que ele 
tenha a possibilidade de promover uma 
gestão sustentável de seu negócio. Isso 

é muito importante para nós.
O ano de 2020 foi marcado por 

muitas conquistas. Avançamos na 
adequação das propriedades e nota-
mos cada vez o comprometimento 
do produtor, que deseja ser reconhe-
cido como um aliado do meio ambi-
ente. Ser sustentável, afinal, só traz 
benefícios.” 

“Cada uma das propriedades selecionadas é 
visitada por uma equipe da Produzindo Certo. 
As visitas duram 8 horas, o que dá a dimensão 
da seriedade da iniciativa.”

FICHA TÉCNICA

_Bayer e Cooperativa Comigo

_ Promover a adoção de boas práticas no campo
_ Apoiar produtores rurais a atingir os padrões de certificação 

socioambientais de acordo com o seus objetivos/necessidades
_ Promover a melhoria continuadas propriedades rurais

_ Com início em 2017, incorporou 20 propriedades rurais 
cooperadas da COMIGO na PPC, com a elaboração e entrega 
de diagnósticos socioambientais e planos de ação, fornecendo 
assistência técnica personalizada focada na adequação 
socioambiental da sua rede de fornecedores

_ Em 2018, 6 cooperados obtiveram o selo da RTRS, atingindo 
15.046 toneladas de soja certificada

_ Em 2019, revisita de monitoramento e atualização de 
informações socioambientais em 14 propriedades rurais já 
inseridas na PPC e inclusão de 02 propriedades rurais na PPC

_ Fornecimento de assistência técnica personalizada focada na 
adequação socioambiental de 16 propriedades rurais associa-
das a Comigo

PARCEIROS

OBJETIVOS

HISTÓRICO

EXECUÇÃO 
EM 2020

Programa PENSAR VALORE
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Somos produtores na região de São Gabriel do Oeste há mais de 40 
anos. Começamos com a minha mãe, que foi pioneira na área e que 
acabou transmitindo a paixão pelo campo para toda a família. Antiga-

mente, não se sabia nada sobre sustentabilidade. A fazenda era administrada de 
forma simples, sem grandes preocupações. Isso mudou – ainda bem.

Não é de hoje que estou interessada em desenvolver projetos sustentáveis. Eu só 
não sabia como. Felizmente a ADM, para quem vendemos soja e milho, acabou intro-
duzindo a plataforma da Produzindo Certo na cidade. Há dois anos, fomos convida-

“O sonho virou realidade”

Uma das maiores traders de commodities do mundo, a americana ADM mantém 
desde 2009 o programa Doing It Right, uma das mais longínquas parcerias da 
Produzindo Certo. Graças a essa parceria, produtores como Gerusa Catelan Tri-
velato conseguiram promover transformações em suas propriedades e até mes-
mo em suas vidas. Gerusa tinha um sonho: fazer da Fazenda Zilmar, em São Ga-
briel do Oeste (MS), uma propriedade modelo. A parceria ADM/Produzindo Certo 
forneceu as diretrizes necessárias para que ela convertesse suas aspirações em 
ações concretas. Fornecedora de soja e milho para a ADM, a Zilmar é agora re-
ferência em sustentabilidade. Gerusa explica por quê.

Programa DOING IT RIGHT

“
ADM

Gerusa Catelan Trivelato, proprietária da 
Fazenda Zilmar
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dos para participar. A proposta veio na 
hora certa: a sustentabilidade estava no 
horizonte da fazenda, mas não havia um 
plano bem traçado, um caminho a seguir.

O projeto da ADM com a Produzin-
do Certo ofereceu exatamente isso, 
a oportunidade de transformar boas 
ideias em ações concretas. Com a ajuda 
deles, implementamos, especialmente 
no ano passado, uma série de medidas. 
Entre as iniciativas que adotamos estão 
a compostagem, a coleta de lixo seleti-
va, a tríplice lavagem das embalagens 
de agrotóxicos e o isolamento de alguns 
equipamentos que podem causar danos 
físicos. Tudo isso foi possível porque tive-
mos o apoio da Produzindo Certo.

Mas há muito mais. Também faze-
mos agora o plantio direto e estamos 
instalando uma cisterna para reutili-
zar a água da chuva. A nossa fazenda 
tem uma grande conexão com o meio 
ambiente. Possuímos uma reserva 
legal, que fica dentro da mesma bacia 
hidrográfica da propriedade.

A Produzindo Certo nos incentiva, 
apoia e acompanha. Uma das vantagens 
que enxergo na empresa é o fato de seus 
profissionais serem muito acessíveis. 
Sempre aparece alguma situação para a 

qual precisamos nos adequar, já que há 
muitas regras que devemos seguir. Nes-
sas ocasiões, procuramos a Produzindo 
Certo, e ela sempre traz as respostas 
que procuramos.

Há muito a se ganhar com a susten-
tabilidade. No primeiro momento, é 
preciso pensar que, ao sermos res-
ponsáveis do ponto de vista ambien-
tal, estamos cumprindo o nosso pa-

pel para preservar a natureza. É uma 
satisfação saber que, como cidadã, 
você está fazendo o melhor para pro-
teger o planeta que, afinal, pertence a 
cada um de nós.

Para os produtores, o debate em 
torno da sustentabilidade é ainda 
mais importante. Já que exploramos a 
terra, é nossa obrigação cuidar dela da 
melhor maneira possível. A terra dá o 
fruto e nós, em troca, a preservamos. 
Não existe melhor parceria.

Por enquanto, ainda é relativamen-
te caro manter uma propriedade sus-
tentável. Se houver mais projetos na 
área, se as novas tecnologias ficarem 
mais acessíveis, se o país tiver uma 
estratégia nacional para estimular a 
sustentabilidade dentro das fazendas, 
todas essas iniciativas certamente se-
rão transformadas em lucro.

A boa notícia é que a demanda por ali-

mentos produzidos de maneira susten-
tável é muito grande e estou convicta que 
será cada vez maior. Ou seja: os produto-
res que respeitaram o meio ambiente – e, 
nesse sentido, a parceria com a Produ-
zindo Certo é muito bem-vinda – estarão 
numa posição melhor para enfrentar as 
mudanças que o futuro trará.” 

FICHA TÉCNICA

_ADM

_ Desenvolver uma cadeia sustentável de soja no Brasil

_ Desde 2009, já incorporou 461 propriedades rurais a PPC, com a 
elaboração e entrega de diagnósticos Socioambientais e Planos 
de Ações, fornecendo assistência técnica personalizada focada na 
adequação socioambiental da sua rede de fornecedores

_ Fornecimento de assistência técnica personalizada focada na 
adequação socioambiental de 19 propriedades fornecedoras da ADM

_ Apoio ao processo de certificação do padrão ADM Responsible Soy

PARCEIROS

OBJETIVOS

HISTÓRICO

EXECUÇÃO 
EM 2020

Programa Doing It Right

A terra dá o fruto e nós, em 
troca, a preservamos.
Não existe melhor parceria.
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PARCEIROS  Citrosuco
Objetivos     _Assegurar o processo de melhoria dos produtores 

fornecedores da Citrosuco, considerando os perfis 
ambiental, social e produtivo , sensibilizando cerca 
de 500 produtores através da aplicação de um 
checklist de auto avaliação.

Histórico _  Início do projeto em 2020.

Execução em 2020  _ Construção do check list de auto avaliação do 
Programa Trilhar;

 _Realização de 06 webinars;
  _ Auto avaliação de 377 propriedades rurais 

fornecedoras de laranja a Citrosuco.

OUTRAS INICIATIVAS 
COM HISTÓRIAS 
TRANSFORMADORAS

Programa Trilhar
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PARCEIROS  Brookfield
Objetivos     _Fornecimento de assistência técnica personalizada 

focada na adequação socioambiental das 
propriedades do grupo.

Histórico _ Entre 2009 e 2019 incorporou 16 propriedades rurais 
na PPC.

Execução em 2020  _Revisita de monitoramento e atualização de 
informações socioambientais em 14 as propriedades 
rurais do grupo incluídas na PPC.

 _Inclusão de 01 propriedade rural na PPC.

PARCEIROS  Carrefour
Objetivos     _ Inclusão das propriedades rurais fornecedoras de 

carne da raça Asturiana ao Carrefour na PPC;
   _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 

focada na adequação socioambiental das 
propriedades.

Histórico  _ Em 2019, construção do check list personalizado 
para aplicação em campo, e inclusão de 15 
propriedades rurais na PPC. 

Execução em 2020  _ Inclusão de 03 propriedades rurais no PPC.
  _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 

focada na adequação socioambiental de 18 
propriedades rurais fornecedoras de carne da 
raça Asturiana ao Carrefour.

Fazendas BartiraPrograma Sabor e Qualidade
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PARCEIROS  Bayer e Cooperativa Integrada (PR)
Objetivos     _ Promover a adoção de boas práticas no campo.
 _ Apoiar produtores rurais a atingir os padrões de 

certificação socioambientais de acordo com o 
seus objetivos / necessidades.

 _ Promover a melhoria continuadas 
propriedades rurais.

Histórico _  Em 2019, inclusão de 09 propriedades rurais na PPC, 
associadas a cooperativa Integrada.

 _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 
focada na adequação socioambiental das 
propriedades

Execução em 2020   _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 
focada na adequação socioambiental das 
propriedades rurais participantes do programa.

PARCEIROS  Bayer e Cooperativa Castrolanda (PR)
Objetivos     _Promover a adoção de boas práticas no campo.
 _ Apoiar produtores rurais a atingir os padrões de 

certificação socioambientais de acordo com o 
seus objetivos / necessidades.

  _ Promover a melhoria continuadas 
propriedades rurais.

Histórico  _ Em 2019, inclusão de 15 propriedades rurais na PPC, 
associadas a cooperativa Castrolanda.

  _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 
focada na adequação socioambiental das 
propriedades.

Execução em 2020  _ Revisita de monitoramento e atualização de 
informações socioambientais em 12 propriedades 
rurais associadas a Castrolanda e incluídas na PPC;

 _ Fornecimento de assistência técnica personalizada 
focada na adequação socioambiental das 
propriedades.

 _ Apoio ao processo de certificação do padrão RTRS.

Programa Valore – Integrada Programa Valore – Castrolanda
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PARCEIROS  Bayer e Fazenda Nossa Senhora Aparecida
Objetivos     _ Suporte técnico de apoio a certificação 

socioambiental/RTRS para a propriedade Nossa 
Senhora Aparecida localizada em Água Fria de 
Goiás – GO.

 
Histórico  _ 2017: Inserção da Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida na PPC.
 _ 2018: Suporte técnico de apoio a certificação 

socioambiental/RTRS para a Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida – ano 1 da certificação.

 _ 2019: Suporte técnico de apoio a certificação 
socioambiental/RTRS para a Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida – ano 2 da certificação.

Execução em 2020  _  Suporte técnico de apoio a certificação 
socioambiental/RTRS para a propriedade Nossa 
Senhora Aparecida - ano 3 da certificação.

Bayer Forward Farming
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ransformar o agronegócio através de ações concretas, aproximando 
produtores e empresas comprometidos com a correta gestão dos 
recursos naturais e o respeito à sociedade. A missão da Produzindo 

Certo foi construída com base no legado construído ao longo de anos pela ONG 
Aliança da Terra. O passo dado em 2020, a partir da criação de uma empresa 
com propósito claro e uma estratégia bem definida, só foi possível, porém, 
graças ao apoio de quem olha para o futuro e compartilha com o poder dessa 
transformação. A Produzindo Certo contou com suportes decisivos nesse 
sentido, vindo de investidores de impacto, com fortes raízes no agronegócio e 
no seu papel socioambiental.

T
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_Partnerships For Forests (P4F)
O programa financiado pelo governo do 
Reino Unido para acelerar iniciativas que 
promovam o uso sustentável da terra, re-
dução do desmatamento e valorização da 
floresta preservada, selecionou a Produ-
zindo Certo como uma das 17 iniciativas 
na América Latina aptas a receberem in-
vestimentos financeiros e apoio técnico. 

O P4F tem como objetivo apoiar negócios 
rurais capazes de gerar impactos positivos 
na redução do desmatamento e no reflores-
tamento, combinando viabilidade e susten-
tabilidade econômicas com ganhos para o 
desenvolvimento humano nas regiões em 
que estão envolvidos. A parceria com a Pro-
duzindo Certo começou em 2019 e, mais 
que recursos, agregou conhecimento no 
aperfeiçoamento da plataforma digital e no 
plano de negócios da empresa.

Na América Latina, o P4F apoia projetos 
no Brasil, na Colômbia e no Peru. Tem ain-
da operações na África Central, Oriental e 
Ocidental, no Sudeste Asiático e é imple-
mentado pela Palladium e pela Systemiq.

_ John Carter
Nascido nos Estados Unidos, o produtor 

rural descobriu seu propósito no coração 
do Brasil. Há 16 anos, ele se uniu a outros 
proprietários de terras do Mato Grosso 
para criar a Aliança da Terra. Seu objeti-
vo era provar que os produtores não são os 
principais responsáveis pela devastação da 
floresta. Fez isso construindo um sistema de 
diagnóstico socioambiental das fazendas, 
assistência técnica a agricultores e pecuaris-
tas nas adequações necessárias e uma ferra-
menta de dados e verificação que comprova 
com evidências a produção responsável. 

O trabalho com os proprietários rurais 
da região se expandiu para as cinco regi-
ões do Brasil, além de iniciativas no Pa-
raguai, na Colômbia e no México. Como 
investidor, foi um grande incentivador da 
transformação da Aliança em Produzindo 
Certo, com a convicção de que essa mu-
dança ampliaria a capacidade de impacto 
de sua proposta original.

_Gustavo Ribeiro
Médico veterinário e corretor de imó-

veis, atua desde 1998 no Vale do Araguaia, 
no Mato Grosso, um dos principais en-
claves do binômio produção-preservação 
no Brasil. Sua empresa, a Correta Con-
sultoria em Agronegócio – que atua nas 
áreas de gestão rural e reprodução animal 
–, já prestou serviços para mais de 200 
fazendas, o que permitiu a ele ter uma vi-
são clara dos desafios dos produtores em 
conciliar sua busca por resultados com o 
respeito às melhores práticas.

Ribeiro foi um dos primeiros parceiros 
de Carter na Aliança da Terra, apoiando 
a iniciativa praticamente desde a sua fun-
dação. Da mesma forma, entendeu que a 
criação da Produzindo Certo ajudaria a 
agregar valor às ações junto aos produ-
tores rurais que investem na melhoria de 
seus indicadores socioambientais, tor-
nando-se investidor na empresa.

Gustavo Ribeiro (no alto) e John Carter: 
raízes fortes na produção e no papel 

socioambiental



O time da Produzindo Certo é formado por especialistas em diversas áreas, mas 
todos com foco na busca do equilíbrio entre produção e gestão de recursos 
naturais e humanos. São engenheiros agrônomos, florestais e ambientais, 
médicos veterinários e zootecnistas. Eles formam equipes multidisciplinares para 
analisar e propor ações a agricultores e pecuaristas. O grupo ganha reforços de 
profissionais especializados conforme a demanda de projetos que exijam mais 
profissionais e novas qualificações.

Contatos
Avenida das Indústrias, 601, Qd 151, Lt 47,
salas 302, Setor Santa Genoveva,
Goiânia - GO - Brasil
CEP: 74.670-600
Tel: +55 62 3945 6300
info@produzindocerto.com.br

Idealizador John Carter
Liderança Aline Locks (CEO), Charton Locks (COO) 
e Jack Turner (CFO)
Diretor Financeiro Thiago Brasil

Equipe Técnica
Maria Zelma Gomes
Monalisa Muhl
Fábio Almeida
Willian Campos
Jaime Dias
Jaila Raiane de Souza
Luiza Turcatto
Jelvis Machado 
Vitor do Sacramento 
Lucas Faustino 
Michele Honório 
Josilene Kelle

Gerente Operacional Cristhiane Simioli
Gerente de Projetos Larissa Gobbo
Comercial Diego Pedr’Angelo
Administrativo Ciena Fernandes
Financeiro Jaline Mendes
Auxiliar financeiro e administrativo Luciana Oliveira
Tecnologia da Informação Marcos Vinícius
Tradutora Catarina Carter

Produção, design e conteúdo AgTalk

Quem Somos
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https://www.facebook.com/produzindocerto/
mailto:info%40produzindocerto.com.br?subject=Produzindo%20Certo%3A%20fale%20com%20a%20gente
https://www.instagram.com/produzindocerto/
https://www.linkedin.com/company/produzindocerto/?originalSubdomain=br
https://www.youtube.com/channel/UCQ7VyRH35F7NwTpg41IrRLw



