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Resumo

No início dos anos 80, apesar do aumento na área de cultivo e da produção

no Brasil, a soja ainda era vista apenas como uma fonte de óleo comestível e

ração animal e seu gosto característico limitava sua aceitabilidade como alimento

humano de uso direto. Portanto, o programa de Soja para Alimentação da

Embrapa Soja foi inovador na proposta de divulgar e ensinar o uso adequado da

soja e suas propriedades nutricionais. Esse programa iniciou com o projeto de

melhoramento genético para obtenção de cultivares mais adequadas para o

consumo direto e o desenvolvimento de tecnologias para o preparo correto da

soja, incluindo-a como alimento em pratos da culinária tradicional brasileira. O

programa também utilizou várias estratégias de difusão tais como: cursos de

culinária, unidades de degustação, palestras, consultorias, divulgação na mídia,

entre outras.

Após 22 anos de programa pode-se observar que houve aumento

significativo no consumo direto de alimentos de soja no Brasil, devido a oferta de

centenas de produtos alimentícios industrializados, onde a soja não é apenas um

ingrediente funcional tecnológico, mas é o ingrediente principal da formulação

desses alimentos.
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Resultados sobre os benefícios da soja para a saúde humana também

impulsionaram esse mercado, a partir do final dos anos 90. Entretanto, o trabalho

desenvolvido na Embrapa Soja para promover a soja como alimento educando a

população sobre o valor nutricional da soja foi essencial para o processo de

divulgação da soja, pois se não houvesse esse trabalho, com certeza levaria muito

mais tempo para que a soja fosse aceita pela população, mesmo com as

informações da mídia sobre soja e saúde.

O resultados do programa podem ser medidos por meio do número de

tecnologias geradas (cultivares e receitas de produtos à base de soja), de

publicações, de pessoas treinadas, etc. É importante destacar que a Embrapa

Soja, hoje é reconhecida pela sociedade como centro de referência para

informações sobre soja para alimentação humana.

O trabalho continua em andamento com mesmo entusiasmo dos primeiros

anos e nos últimos 20 dias (setembro-outubro, 2007), recebemos a visita de

pesquisadores e técnicos da Sadia S.A., da Yoki Alimentos S.A., da SL Alimentos,

da Grano Frozen, da Mitsui Brasileira Imp. e Exp. S.A. nos consultando sobre

quais cultivares especiais podem ser direcionadas para o processamento de

alimentos. Também recebemos a visita de técnicos da Construtora Noberto

Odebrech que além da consulta sobre cultivares também necessita de

informações sobre tecnologias de processamento de alimentos e programas de

assistência social para Angola na África, comprovando a possível repetibilidade do

programa em diferentes regiões do Brasil e do mundo situadas abaixo do paralelo

20 de latitude norte.

A demanda por soja está crescendo e o projeto de melhoramento deverá

concentrar esforços para a obtenção de novas cultivares especiais, que também

sejam produtivas e adaptadas as diversas regiões de cultivo no Brasil. A Embrapa

Soja continua desenvolvendo produtos inovadores, diferentes daqueles propostos
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pela indústria, como a “soja verde” e o broto de soja ou “moyashi”, visando a

agregação de valor aos produtos agropecuários.
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