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RESUMO 

 

 

A soja é um produto de grande importância para a economia nacional. Representa em 

média 10% das exportações brasileiras anuais e, atualmente, é a principal fonte de divisas 

líquidas para o país. A sua produção vem crescendo muito nos últimos anos por estímulo 

do mercado externo e interno. Dada a sua importância econômica é necessário o estudo 

dos gargalos e entraves produtivos, que podem interferir na sua competitividade e no fluxo 

de divisas no longo prazo para a economia brasileira.    
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INTRODUÇÃO 

 

O primeiro registro da soja no Brasil é de 1882, quando um sitiante da Bahia a 

plantou com sementes de origem francesa. O Brasil vivia naquele momento o fim do ciclo 

imperial, às vésperas da Questão Militar (1884-1887). É nesse contexto que chegou ao 

Brasil essa planta considerada exótica na época, a soja. Não é fácil imaginar a 

desimportância da planta naquele momento. O café representava o verdadeiro ciclo 

econômico, no sentido que a economia brasileira dependia dele, do mesmo modo que a 

cana-de-açúcar havia representado um ciclo econômico nos séculos dezessete e dezoito.  

Comparativamente, nunca se poderá se falar no Brasil de “ciclo econômico” da soja. 

Mesmo considerando sua grande expressão, a soja nunca teria para o Brasil a dimensão 

equivalente à dos ciclos da cana e do café. Se ela representaria, no ano de maior 

contribuição, 1977, em torno de 18% das receitas cambiais brasileiras, mesmo essa 

participação seria pequena em relação ao café que, em 1886, representou 60% das 

exportações brasileiras. Isto, porém não quer dizer que, para os Estados produtores, no 

entanto a soja não tenha tido a dimensão de um ciclo, como parece ter sido os casos do Rio 

Grande do Sul, Paraná e, hoje, alguns estados do Centro-Oeste.  

De qualquer forma, a soja é atualmente a principal fonte de divisas líquidas do país. 

Isto a torna tão importante. A proposição deste trabalho não é a de concentração da pauta 

de exportação em produtos primários. O Brasil precisa cada vez mais aumentar a 

participação da sua pauta em produtos de maior valor agregado. O necessário a ser feito, 

não é a diminuição da produção agrícola brasileira ou seu abandono, mas sim criar 

condições para o desenvolvimento da indústria e da agricultura.  

Os recursos provenientes do agronegócio são um ativo do país, logo é preciso usá-

los de forma inteligente. Suas receitas devem ser usadas na aplicação em capital humano, 

investimentos no setor real, pesquisa em fontes renováveis de energia; ou seja, 

investimentos em fontes que gerarão riqueza no futuro. Do contrário, como ocorre nos 

países exportadores de commodities (principalmente petróleo), se suas receitas financiarem, 
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por exemplo: as despesas correntes do país, de manutenção da máquina pública, ocorrerá a 

geração de riqueza no curto prazo e problemas no longo prazo. 

O objetivo desta monografia é verificar os entraves e os gargalos de produção da 

soja brasileira. 

No primeiro capítulo, há uma revisão da literatura sob o assunto e a explicação do 

ferramental teórico usado no trabalho. 

No segundo capítulo aplica-se o ferramental teórico para o caso do agronegócio da 

soja no Brasil. Procurou-se a abordagem dos aspectos relevantes ao caso brasileiro como a 

tributação, infra-estrutura, políticas públicas e etc. 

Finalmente, no terceiro capítulo apresenta-se a conclusão e a sugestão de algumas 

políticas possíveis para o caso brasileiro.  
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CAPÍTULO I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo foi de estabelecer o ferramental teórico. No decorrer do 

capítulo serão apresentados alguns conceitos de competitividade, a necessidade de uma 

abordagem sistêmica para as pesquisas nas cadeias agroindustriais e a forma de avaliação 

da competitividade revelada e potencial. Serão usados direcionadores de competitividade 

que serão explicitados de forma sucinta neste capítulo. 

 

 I.1 Revisão da Literatura 

 

A atual teoria econômica não definiu um conceito amplo e definitivo de 

competitividade, o qual é de extrema importância para o planejamento estratégico e a 

tomada de decisões de países e firmas. As formas de analisar o tema diferem de acordo com 

os doutores e pesquisadores do assunto, existindo diferentes tipos de indicadores e formas 

de metodologia. 

Serão abordados alguns conceitos de competitividade presentes na literatura. 

Seleciona-se, ainda, o conceito que melhor descreve competitividade como foco de análise 

deste trabalho. 

Kupfer (1992) afirma que a competitividade pode ser analisada sob dois enfoques. 

O primeiro seria baseado na teoria microeconômica, tendo a firma como objeto de estudo. 

O segundo enfoque seria macroeconômico e estaria relacionado à competitividade de uma 

nação. De acordo com Coutinho e Ferraz (1996) a competitividade de um país não pode ser 

vista somente como a soma das competitividades individuas das firmas nele residentes. Há 

um conceito sinergético de economia de aprendizado e de escala observados em clusters 

produtivos e no mercado em questão, o qual torna a simples soma da competitividade 
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individual das firmas inviável como explicadora do processo, ou seja, a competitividade de 

uma nação é construída a partir da dinâmica dos integrantes do mercado interno e externo. 

A principal característica dessa definição é que a interdependência dos componentes 

é reconhecida e enfatizada em uma abordagem sistêmica. Assim, a generalidade dessa 

perspectiva permite o estudo de questões diversas sob esse ângulo, possibilitando, em 

principio, o melhor entendimento de fatores que afetam critérios de desempenho global. 

Possas (1999) retoma a importância do desenvolvimento tecnológico na redução dos 

custos e, basicamente, define dois tipos de vantagens no processo de concorrência: a 

vantagem competitiva de diferenciação dos produtos e a de custos. Como o mercado de 

soja é o que mais se aproxima de um modelo de concorrência perfeita, usa-se a definição de 

vantagem de custos da autora em grande parte deste trabalho. A mesma define de forma 

clara e sintética as vantagens de custo em: economias de escala, economias de escopo, 

capacidade de financiamento da firma, patentes e licenciamentos de tecnologia, relações 

com fornecedores e (ou) garantia de matérias-primas, relações com mão-de-obra, 

organização da produção, eficiência administrativa e capacitação. Há também, um enfoque 

de uma abordagem sistêmica  com um maior aspecto histórico no processo de concorrência. 

Van duren et al. (1991) desenvolveram um referencial metodológico para a análise 

de competitividade que considera os elementos característicos do agronegócio. De acordo 

com os pesquisadores a competitividade poderia ser medida pela participação de mercado e 

pela rentabilidade (de uma cadeia ou de uma firma). A conjunção do impacto de uma série 

de fatores teria como resultado uma condição de competitividade para um dado espaço de 

análise. Esses fatores poderiam ser divididos em quatro grandes grupos: 

(i) Fatores controláveis pela firma: Estratégia, produtos, tecnologia, política de 

recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento, etc. 

(ii) Fatores controlados pelo governo: política fiscal e monetária, política 

educacional, leis de regulação do mercado e etc. 

(iii) Fatores quase controláveis: preços de insumos, condições de demanda e etc. 

(iv) Fatores não controláveis: fatores naturais e climáticos.  

Ações de coordenação que visem aumentar a competitividade da cadeia como um 

todo estão incluídas no grupo de fatores controlados pela firma e pelo Estado. O 



 13 

principal é que este modelo também reconhece a importância de ações sistêmicas 

que afetam a competitividade da cadeia como um todo e dos agentes que a 

interagem. 

   

I.2 Competitividade Revelada 

 

A competitividade como desempenho é vista como competitividade revelada. A 

participação de uma empresa no mercado revela sua competitividade em um 

determinado período, bem como sua integração com o mercado internacional via 

exportação. A competitividade passa a ser conhecida a partir do quantum que a 

empresa detém do mercado ou market-share e do quanto ela transaciona de 

exportações com o mercado internacional. 

A partir da determinação da demanda do mercado por produtos da empresa, define-

se, então, a sua posição competitiva nesse mercado. A maneira como a empresa 

utiliza seus recursos produtivos e as eventuais fontes de competitividade são 

definidas, mas não necessariamente a competitividade em si. 

 

“A competitividade é uma variável “ex-post” que sintetiza os fatores preço e não-preço – 

estes últimos incluem qualidade de produtos e de fabricação e outros similares, a habilidade 

de servir ao mercado e a capacidade de diferenciação de produtos, fatores esses parcial ou 

totalmente subjetivos.” (Ferraz et al, 1995: 2) 

 

Em suma, o desempenho ou o comportamento da empresa dentro do mercado é que 

irá determinar se ela é competitiva via demanda. 

 

I.3 Competitividade  Potencial 

 

A competitividade também pode ser vista sob o prisma da eficiência – a 

competitividade potencial. Procura-se a competitividade por meio da relação 
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insumo-produto praticada pela empresa, ou seja, a capacidade da empresa converter 

insumos em produtos com o máximo rendimento. 

Nesse contexto, a competitividade é definida a partir do produtor, que escolhe as 

técnicas a serem utilizadas, de acordo com a sua capacitação tecnológica, gerencial, 

financeira e comercial. Então, aqui, a competitividade é um “ex-ante”, reflete o grau 

de capacitação detido pelas firmas, de conformidade com as técnicas utilizadas. 

Logo, o desempenho verificado no mercado é decorrente da capacitação prévia que 

as empresas têm por intermédio da utilização dos seus próprios recursos. 

Os indicadores são baseados basicamente em custos e preços de uma dada função de 

produção, sejam eles os coeficientes técnicos ou de produtividade em comparação 

aos da indústria nacional ou internacional. 

 

I.4 Caráter sistêmico da análise das cadeias agroindustriais 

 

A metodologia de analise proposta neste trabalho é baseada principalmente pelo 

enfoque sistêmico do produto (commodity system approach- CSA) e 

complementado pelo enfoque de supply chain management (SCM). A combinação 

dos dois modelos é oportuna porque o primeiro está relacionado com a observação 

do sistema e as medidas de regulação dos mercados, geralmente utilizados por 

órgãos governamentais; já a segunda dá ênfase aos mecanismos de coordenação do 

sistema implementados por seus próprios integrantes (empresas privadas). 

A fundamentação da abordagem sistêmica é baseada em estudos em diversas áreas 

de conhecimento, principalmente biológicas e engenharias, que encontraram 

bastante receptividade a partir da década de 40, principalmente em razão de um 

grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachussests (MIT) nos 

EUA. 

Sua definição clássica é compreendida em um sistema de dois aspectos: uma 

coleção de elementos e uma rede de relações funcionais, as quais atuam em 

conjunto para o alcance de algum propósito determinado. De forma geral, esses 

elementos interagem por meio de ligações dinâmicas, envolvendo o intercâmbio de 
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estímulos, informações e outros fatores não específicos, tal como nas ciências 

sociais.  

Pode-se até chamar essa visão de neo-schumpeteriana, pois aqui a competitividade é 

entendida como algo dinâmico. As decisões realizadas hoje, em um ambiente de 

incerteza, possuem um reflexo dinâmico no fluxo circular da produção no curto, 

médio e longo prazo afetando de forma negativa ou positiva sua capacidade de 

competir no presente e ao longo do tempo. A concorrência é um processo contínuo, 

onde as firmas inovadoras auferem lucros extraordinários por um determinado 

espaço de tempo. 

A principal característica dessa definição é que a interdependência dos componentes 

é reconhecida e enfatizada de forma sistêmica. Esta generalidade permite o estudo 

das questões sob diferentes prismas, o que possibilita, em principio, um melhor 

entendimento de fatores que afetam critérios de desempenho global 

(competitividade).  Fatores que podem estar presentes em quaisquer elementos 

constituintes do sistema. Por exemplo, em análises do desempenho de sistemas é 

freqüente a identificação de problemas que, embora aparentes apenas em 

determinado componente, têm sua origem em outros componentes remotamente 

localizados no espaço ou no tempo.  

Com efeito, as inter-relações dos elementos de um sistema, geralmente, envolvem 

mecanismos de propagação e realimentação, os quais dificultam a identificação de 

ciclos de causa e efeito ou de estímulo e resposta, a partir de análises segmentadas 

por elementos. 

Dadas tais características de inter-relaçao e interdependências, Staatz (1997), 

enumera cinco conceitos chave como guia no enfoque sistêmico do agronegócio: 

(i) Verticalidade – as condições em um estágio podem ser fortemente 

influenciadas por outro estágio de um mesmo sistema; 

(ii) Orientação pela demanda – os fluxos de produtos e serviços são 

determinados pelas informações geradas pela demanda; 

(iii) Coordenação dentro dos canais – importância dada às relações verticais 

dentro dos canais de comercialização ou possíveis formas de coordenação; 
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(iv) Competição entre canais - a consideração da possibilidade de um sistema 

possuir mais de um canal de comercialização; 

(v) Alavancagem – a idéia de se buscar pontos chaves nas cadeias ou sistemas 

onde ações podem ajudar a melhorar a eficiência de muitos participantes ao 

mesmo tempo. 

Por fim, o enfoque sistêmico do produto oferece a base teórico-conceitual 

necessária à compreensão da forma como a cadeia funciona e sugere as variáveis 

que afetam o desempenho do sistema. 

 

          I.5 Metodologia do trabalho 

 

A metodologia do trabalho é baseada no trabalho de Van Duren et al(1991) que 

desenvolveram um referencial metodológico para a análise de competitividade do 

agronegócio. Posteriormente essa análise foi modificada por Batalha e Souza Filho 

(2009). A vantagem dessa modificação é a discricionariedade que a mesma possui 

na análise dos pontos críticos do sistema. Serão utilizados indicadores de 

competitividade revelada e potencial, ou seja, desempenho e eficácia. Também 

serão usados indicadores descritivos que buscam tornar a análise mais ampla e 

explicativa. 

 

I.6 Direcionadores de Competitividade 

 

A seleção dos direcionadores considerou a metodologia de Batalha e Souza Filho 

(2009). Os direcionadores selecionados foram: ambiente institucional, tecnologia, 

estruturas de mercado, estrutura de governança, insumos, armazenamento e 

transporte. Cada direcionador possui um conjunto de subfatores. O direcionador do 

ambiente institucional apresenta dois níveis de subfatores.  
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I.6.1 Ambiente Institucional 

 

O ambiente institucional constitui-se de regras impostas pela legislação, pela 

sociedade e pela política que cercam às firmas (North, 2009). Essas regras impostas 

à firma podem favorecer ou não a competitividade. Para analisar o ambiente 

institucional deve-se dividi-lo em subfatores. Por critérios de escolha os subfatores 

serão: as condições macroeconômicas, programas e políticas governamentais, 

tributação, produção e consumo domésticos, políticas de comercio exterior e 

comercio internacional. 

 

I.6.1.1 Condições Macroeconômicas  

 

O ambiente macroeconômico de um país é algo muito complexo e de difícil análise. 

Como objeto de estudo da competitividade serão analisadas a taxa de juros, a taxa 

de câmbio e inflação. Usa-se ainda uma abordagem keynesiana sob as decisões de 

investimento para melhor compreensão da interação dos indicadores usados. 

John Maynard Keynes, talvez o mais brilhante economista do século passado, 

lançou as bases da Macroeconomia moderna ao publicar, em 1936, a Teoria Geral 

do Emprego, Juros e Moeda. O capítulo 11 da Teoria Geral trata da eficiência 

marginal do capital e nele consta: 

 

“Quando um indivíduo obtém um investimento ou um bem de capital, adquire o direto ao 

fluxo  de rendas futuras que espera obter das vendas de seus, enquanto durar esse capital, 

feita a dedução das despesas correntes necessárias à obtenção dos ditos produtivos. Convém 

chamar essa série de anuidades de Q1, Q2, ..., Qn renda esperada do investimento. 

[...] 

O leitor notará que a eficiência marginal do capital é definida aqui em expectativa de renda 

e do preço corrente do bem de capital. Ela depende da taxa de retorno que se espera obter 

do dinheiro investido num bem recente produzido; e não do resultado histórico obtido por 
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um investimento em relação ao seu custo original, quando examinado retrospectivamente ao 

fim de sua vida. 

[...] 

Torna-se, portanto, evidente que a taxa efetiva de investimento corrente tende a aumentar 

até o ponto em que não haja mais nenhuma classe de bem de capital cuja eficiência 

marginal exceda a taxa de juros corrente. Em outras palavras, o investimento vai variar até 

o ponto da curva de demanda de investimento em que a eficiência marginal do capital, em 

geral, é igual à taxa de juros de mercado.”  ( Keynes, 1983:101-102) 

Há uma associação muito comum entre a taxa interna de retorno (TIR) e a eficiência 

marginal keynesiana. Matematicamente é representada por: 

 

           (1) 

 

 

 

            Qt – Renda esperada do investimento; 

            Io – investimento inicial no bem de capital; 

            k – taxa de desconto (custo de capital da empresa (TIR) ou a taxa de juros); 

            t – tempo de desconto de cada entrada de caixa 

            n - tempo de desconto do último fluxo de caixa. 

 

Por intermédio da eficiência marginal Keynes conclui-se basicamente quatro pontos 

muito importantes: 

(i) O volume de investimentos, em parte depende do estado de expectativas dos 

agentes econômicos; em parte da taxa de juros. Uma redução na taxa de 

juros pode estimular os investimentos, por deslocar para a direita a curva de 

demanda por bens de capital, isto é, por aumentar os seus preços de procura. 

Contudo a volatividade das expectativas é a principal razão para a 

instabilidade do nível de investimento. 

(ii) Critica a teoria neoclássica, segundo a qual os investimentos são levados até 

o ponto em que a produtividade marginal do capital iguala a taxa de juros, 

lembrando que ela só vale para um mundo estacionário e de perfeita 

previsão. E insiste que o que interessa para as decisões de investimento são 
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os rendimentos esperados para o futuro e não os realizados no presente ou no 

passado. 

(iii) Admite que mantida a taxa nominal de juros, o volume de investimentos seja 

sensível às expectativas de variação de valor da moeda, as quais transferem 

rendimentos nominais esperados para os vários bens de capital. E, ainda que 

sem muita clareza, chega perto da teoria de Fisher, segundo qual a taxa de 

juros relevante para a determinação do nível de investimento é a real e não a 

nominal (ou seja, a nominal descontada a inflação esperada). 

(iv)  Atribui à estrutura dos mercados de capitais modernos, grande parte da 

responsabilidade pela instabilidade dos investimentos. Em primeiro lugar a 

dissociação entre o individuo que poupa e o que investe introduz uma 

duplicação de riscos: o empresário que investe exige um prêmio de risco 

acima da taxa de juros para precaver-se contra a eventual insolvência do 

mutuário. Em épocas de prosperidade, é possível que ambas as partes 

subestimem imprudentemente os riscos de lado a lado. Mas em épocas de 

depressão, em que se alastra o pessimismo, essa duplicação de riscos inibe 

severamente o nível de investimentos. Por outro lado, a instabilidade do 

sistema é violentamente agravada pelas oscilações nas Bolsas de Valores, as 

quais refletem uma psicologia de massas incapaz de apurar o verdadeiro 

valor das empresas. Ou seja, ocorrem picos e vales “maiores” de 

crescimento e recessão nesse tipo de ambiente. 

A conclusão mais importante da visão keynesiana para este trabalho é a de que a 

inflação e a taxa de juros afetam inversamente o cálculo do fluxo de rendas e 

aumentam de forma negativa as expectativas de investimento. Lembre-se que parte 

do cálculo do investimento é subjetiva, de difícil mensuração e baseada em 

expectativas. Mais uma consideração importante diz respeito ao fato de o volume de 

transações monetárias, que muitas vezes chega a ser 10 vezes superior ao de 

transações reais, no mercado futuro. Isto pode provocar “bolhas” (para cima) ou 

depressão (para baixo) no preço dos ativos. Essas “bolhas” podem levar a um 

processo inflacionário, o que prejudica a longo prazo o produtor e principalmente a 
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população de mais baixa renda, a mais afetada pelo imposto inflacionário, por não 

possuir ou ter acesso a mecanismos de proteção e correção monetária. 

Outro problema muito grave enfrentado pelo agricultor é a taxa de câmbio. Um 

câmbio valorizado, tudo mais constante, reduz o lucro do agricultor. Troca-se 

menos real por dólar na venda da saca. 

Cabe atenção a possibilidade do fenômeno chamado “doença holandesa”. Esse 

mecanismo não é nada novo e já foi defendido por Furtado muito antes de receber 

esse nome. A “doença holandesa” consiste na valorização do câmbio via saldo em 

conta corrente. O saldo no balanço comercial é bastante elevado pela venda de uma 

ou mais commodity (abundante na nação em questão), causando uma valorização do 

câmbio e uma diminuição do lucro do setor industrial, o que impossibilita o seu 

desenvolvimento e manutenção.  

Furtado (2000) fala-nos sobre o que ocorreu na Espanha do século XVI, que 

transformou um sucesso em um fracasso devido ao fortalecimento da moeda 

nacional causada pela entrada de ouro do México e do Peru. A Espanha era o país 

mais forte naquela época, dono de um vasto e rico império mundial e com condições 

melhores de desenvolvimento que as outras nações. O que ocorreu, entretanto, foi 

que a Espanha “ficou para trás”, enquanto os outros países europeus se 

desenvolviam rapidamente. A explicação para isso é dada pela valorização da 

moeda, o que tornou mais fácil importar os bens produzidos pela progressiva 

industrialização da Europa, em lugar de produzi-los no próprio país, com todas as 

conseqüências benéficas abandonadas relativas à formação de mão-de-obra, 

mercado interno consumidor e tecnologia que essa produção implicaria. 

 

I.6.1.2 Programas e políticas governamentais 

 

O impacto negativo de variáveis do ambiente macroeconômico, tal como taxa de 

juros elevada, pode ser compensado por condições especiais definidas em 

programas e políticas governamentais específicas. A possibilidade de acesso a 

recursos em condições especiais (crédito, fundos para investimento) pode ser 



 21 

tomada como um índice de competitividade potencial. Empresas com acesso a esses 

recursos poderão reduzir seus custos de investimento, expandir a oferta de novos 

produtos, obter ganhos de economia de escala e aumentar a produtividade por meio 

de inovações. 

Vale lembrar que a agricultura é subsidiada quase que na sua totalidade de países no 

mundo, desenvolvidos ou em desenvolvimento. Devido à alta volatilidade na 

precificação desses ativos, comumente afetados por choques externos (condições 

climáticas, por exemplo) seria inviável, em muitas áreas do agronegócio, o 

investimento se o mesmo fosse captado a juros de mercado. 

Um importante ponto a ser observado é se esses programas de crédito direcionado 

resultarão em rent-seeking, corrupção e crowding-out. 

 

I.6.1.3 Tributação 

 

O sistema de tributação é um importante determinante da competitividade das 

cadeias produtivas. A competitividade das cadeias produtivas diminui em países 

onde ocorre elevada tributação, a não ser que existam mecanismos adequados e 

compensatórios. Deve-se investigar a tributação sob dois enfoques. O primeiro 

avalia-se a tributação cumulativa que ocorre nas etapas intermediárias da produção e 

pode ter um relevante impacto no custo final do produto final. O segundo é a 

tributação ao nível do produto final destinado às exportações. 

Todo o tributo deve buscar ser o mais neutro possível, pois a sua arrecadação pode e 

na maioria das vezes altera os preços relativos e os custos finais, inibindo ou 

ampliando a capacidade competitiva das cadeias internamente e em diferentes países.  

É muito comum a prática de sistemas de tributação especiais e isenções fiscais para 

os produtos voltados para as exportações, o que confere maior competitividade 

potencial. 

 

            I.6.1.4 Produção e consumo domésticos 
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Estas variáveis constituem-se em um conjunto de indicadores meramente de caráter 

descritivo. Os indicadores procuram identificar o total de oferta, a importância da 

cadeia produtiva para o atendimento da demanda doméstica, a produção de 

excedentes exportáveis, a importância da cadeia em relação à produção total da 

economia, bem como a existência de regiões de concentração da produção dentro de 

cada país. São indicadores importantes para a compreensão da dinâmica de 

funcionamento da cadeia.  

 

I.6.1.5 Políticas de comércio exterior 

 

Estas variáveis determinam as oportunidades e restrições estabelecidas pela política 

de comercio exterior do país e seus parceiros comerciais. Grande parte dos produtos 

agroindustriais sofre grandes barreiras tarifarias e não tarifarias que limitam o 

acesso a mercados consumidores importantes. Embora as cadeias produtivas de 

vários países sejam competitivas em custo de produção, qualidade e diversificação 

de produtos, e outros aspectos da competitividade, ainda assim as empresas 

exportadoras terão dificuldade de “entrar” em mercados fortemente protecionistas.  

Tal fato impede a expansão do market-share de uma empresa ou nação (índice de 

competitividade revelada). O protecionismo alfandegário reduz a competitividade 

potencial, já os acordos comerciais, bilaterais ou entre blocos de países, propiciam a 

redução dessas barreiras.  

As oportunidades abertas criam novos fluxos de comércio que permitem à expansão 

da cadeia produtiva e a possibilidade de ganhos de escala na produção do bem.  

 

I.6.1.6 Comércio internacional 

 

Estas variáveis têm como objetivo identificar a importância da cadeia produtiva de 

cada país na produção mundial, no fluxo de comércio internacional e no comércio 
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exterior do país a que pertence. Por meio destas variáveis ainda se identifica os 

países mais representativos no fluxo comercial da cadeia (destino das exportações e 

origem das exportações). 

 

I.6.2 Tecnologia 

 

A avaliação do direcionador tecnologia deve considerar os métodos, processos, 

facilidades e equipamentos utilizados nas operações e ainda os gastos em pesquisa e 

desenvolvimento, a adaptabilidade da tecnologia e a adoção de padrões tecnológicos. 

A adoção de tecnologias pode influenciar na redução dos custos, no aumento da 

qualidade, no aumento da produtividade e do valor agregado do produto. 

A tecnologia, conforme Dosi (1984) e citada por Haguenauer (1989), é a que 

determina o desempenho e, por conseqüência, a competitividade da firma. Quando 

uma firma incorpora uma nova tecnologia, ela aufere lucros extra-ordinários e ainda 

aumenta à sua participação no mercado. Porém dada a dinâmica do mercado, as 

firmas estão sempre se atualizando tecnologicamente por imitação ou inovação, o 

que provoca uma constante mudança nos processos produtivos e no mercado em 

questão. 

Serão abordados os seguintes indicadores: difusão de tecnologias chave e 

produtividade.  

 

I.6.3 Estrutura de mercado 

 

A estrutura de um mercado é um importante dado para a compreensão da 

concentração produtiva do bem. Se o mercado, em questão, é um oligopólio 

concentrado possivelmente (não necessariamente) existirão forte barreiras à entrada. 

Se pensarmos em nações como integrantes de um mercado globalizado, a própria 

presença dessas barreiras se torna um fator positivo para a sustentabilidade da 

competitividade da nação avaliada, caso a mesma faça parte desse oligopólio. 
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No complexo agroindustrial da soja a análise da concentração de mercado, por 

intermédio do índice CR(k) é importante e será segmentada por: 

(i) Nações: Mede-se a concentração do mercado globalizado, caso a nação faça 

parte desse mercado e esse mercado seja um oligopólio, pode-se dizer pela 

presença de barreiras à entrada que a nação é revelada competitiva. 

(ii) Analisar a concentração dos produtores e exportadores (traders) de soja e 

verificar se algum grupo possui poder de mercado. 

O índice CR ou de razão de concentração é um índice positivo que fornece a parcela 

de mercado das k maiores empresas da indústria. É de simples aplicação e 

formulação matemática, sendo definido por: 

  (2) 

Ou seja, quanto maior o valor do índice, maior é o poder exercido pelas K maiores 

empresas. 

 

I.6.4 Estrutura de governança  

 

Aqui é analisada a importância do mercado financeiro no agronegócio. O mercado 

financeiro em teoria deve atender (e muitas vezes é o que ocorre) aos seguintes 

propósitos: 

(i) Transferência de riscos: A função mais nobre de um derivativo é que todos 

aqueles que tenham algum interesse comercial em um determinado ativo 

possam se defender das variações de preço possíveis de ocorrer no futuro, 

minimizando riscos por meio de um contrato de hedge. Dado que o mercado 

de commodities é altamente volátil, esse é um risco de grande importância 

para o produtor. O derivativo permite a previsão estável da renda esperada do 

investimento, o que facilita o cálculo do fluxo de rendas e do próprio 

investimento. 

(ii) Transparência nos preços: O funcionamento de um mercado de bolsa, que tem 

um mecanismo aberto e competitivo, com compradores e vendedores 
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negociando em grande escala, faz que o preço da mercadoria seja conhecido 

por todos. Os preços de cada operação são divulgados tempestivamente 

permitindo a qualquer pessoa o acesso ao preço da mercadoria que pretende 

negociar. 

(iii)  Financiamento: É possível fazer operações de financiamento utilizando 

derivativos, cuja vantagem pode ser em relação às taxas praticadas pelo 

mercado bancário ou em relação às exigências para a sua realização, isto é, 

com menos burocracia e menor análise creditícia. Nas operações em bolsa, os 

financiamentos possuem risco de crédito diminuído, uma vez que a bolsa 

possui um sistema de garantias que se responsabiliza pela liquidação das 

operações. Normalmente a captação via mercado financeiro é mais eficiente 

que a via mercado bancário e menos onerosa para a sociedade que a captação 

via pública. (O recurso monetário público gasto nestes investimentos pode ser 

deslocado para outros fins se existir um mercado financeiro eficiente. O 

Estado pode assim exercer suas funções alocativa e distributiva em outras 

áreas: bens públicos, bens meritórios, investimento em infra-estrutura e etc.) 

 

Garcia (1997) citado por Brum (2005) nos diz que a negociação no mercado à vista 

ocorre na época da colheita, o que não é favorável para auferir ganhos, pois nesta data 

o ativo sofre de excesso de oferta no mercado, com boatos e ações de especuladores 

nocivos para a estabilidade do preço do produto. Devido a este fator criou-se a 

comercialização antecipada da produção agropecuária, para evitar perdas na venda da 

produção. 

Do ponto de vista do investimento do produtor do agronegócio, o mercado financeiro 

tem se mostrado como mais um alternativa na captação de recursos. No capítulo 

seguinte serão detalhados esses instrumentos de proteção e captação. 
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I.6.5 Insumos 

 

Na análise da competitividade de uma cadeia agroindustrial deve-se considerar que 

incrementos expressivos podem ser alcançados quando existe disponibilidade de 

insumos a um custo baixo. Isto afeta de forma relevante à competitividade da cadeia. 

O direcionador insumo agrega um conjunto de indicadores que procuram captar a 

disponibilidade doméstica, o nível de dependência externa, e os preços dos 

principais insumos (terra, trabalho e capital inputs).  

Variáveis como: disponibilidade e custo da terra, disponibilidade e regularidade de 

demanda do produto, mão-de-obra qualificada, fertilizantes, sementes e pesticidas 

baratos e de fácil acesso e tratores oferecem influência direta sob o custo de 

produção. Caso auxiliado pela alta produtividade, a disponibilidade de recursos 

pode ser um fator importante de competitividade no agronegócio. 

 

I.6.6 Armazenamento e Transporte 

 

A capacidade de armazenamento na agroindústria é um recurso estratégico para o 

produtor. Ela permite que o produtor mantenha o ativo objeto disponível para a 

venda a qualquer momento. O armazenamento protege o produtor do 

comportamento volátil do preço da commodity e ainda permite que a sua venda se 

realize na entressafra, momento em que o preço supostamente é mais alto. 

Economicamente permite uma oferta melhor distribuída ao longo do tempo, o que 

possui efeito benéfico sobre os consumidores e o preço. 

A capacidade estrutural de armazenamento deve ser adequada, ou seja, 

minimizadora da perda e da degradação ao longo do tempo do bem. Uma alta 

capacidade de armazenamento, porém ineficaz também é danosa ao permitir a perda 

de parte relevante da produção. 
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O transporte tem papel fundamental para o escoamento da produção. Modais de 

transporte menos eficientes têm alto impacto sobre o preço do produto e 

conseqüentemente sobre sua competitividade.  

Por possuir um alto custo fixo e baixo variável, deve-se dar prioridade ao transporte 

ferroviário e hidroviário se a distância for longa. O transporte rodoviário, por 

apresentar baixos custos fixos e elevados custos variáveis se mostra 

economicamente eficaz se estivermos lidando com curtas distâncias.  

O desenvolvimento de uma malha ferroviária e hidroviária eficiente é questão 

estratégica e necessária ao desenvolvimento de uma nação de dimensões 

continentais. 

Portanto, armazenamento e transporte são fatores que interferem na competitividade 

e podem ser gargalos para a sustentação da eficiência a longo prazo.   

 

            I.7 Delimitação do espaço utilizado: A cadeia agroindustrial da soja 

 

A pesquisa na agroindústria devido ao seu caráter sistêmico torna-se gigantesca se 

não ocorrer uma delimitação do seu espaço de análise. Segundo Souza Filho, 

Guanziroli e Buainain (2008) o espaço de análise é delimitado em quatro dimensões. 

A primeira é o produto analisado. No caso a commodity “soja”. Os produtos 

selecionados foram: soja em grão, farelo e óleo. A segunda dimensão refere-se aos 

componentes do sistema analisados. Este trabalho limitou-se ao elo da produção dos 

produtos selecionados. A terceira dimensão, a geográfica, limitou-se ao Brasil. E a 

última dimensão é referente ao período de estudo, no caso: 1994 a 2010.  
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CAPÍTULO II – A Análise da cadeia da soja no Brasil 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar a cadeia da soja no Brasil por intermédio dos 

direcionadores de competitividade propostos no capítulo 1. 

 

II.1 Ambiente Institucional 

 

II.1.1 Condições Macroeconômicas 

 

II.1.1.1 Inflação 

Gráfico 1.1: Inflação Brasileira no período de 1995 a 2010. 
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          Fonte: Ipeadata(2011) 

 

A inflação do período de 1994 acumulada foi de 916,46 %. A implementação do 

plano Real ocorreu após a metade do ano e se mostrou eficaz no combate a inflação. O 

índice de inflação só ultrapassou a casa dos dois dígitos em 1995 e 2002. As tensões 

eleitorais antes e depois da eleição do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva provocaram 

expectativas que afetaram negativamente o controle inflacionário, mas o governo agiu 
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rapidamente e reverteu esse quadro reafirmando e consolidando o regime de metas de 

inflação (RMI).  

Do ponto de vista estrito da inflação, o regime de metas de inflação e o Plano Real 

têm obtido êxito. Porém de acordo com Bresser-Pereira (2010) o principal instrumento de 

política monetária utilizado para o controle  inflacionário é a prática de elevados juros reais, 

o que gera um mecanismo de armadilha taxa de juros/taxa de câmbio. O controle 

inflacionário via juros no Brasil é de mais difícil aplicação, pois a indexação dos serviços 

públicos, a política fiscal no país, os preços monitorados e a indexação de títulos à taxa 

Selic despotencializa a política monetária.  

O efeito gerado é uma taxa de juros muito acima da natural (o que deprime o 

crescimento econômico).Se for analisado o impacto da inflação (de forma isolada) sob o 

fluxo de rendas esperadas e a eficiência marginal do capital pelo produtor da soja, a mesma 

possui um impacto praticamente neutro. 

 

II.1.1.2 Taxa de Câmbio 
 

Gráfico 2.2: Taxa de câmbio anual no Brasil no período de 1994 a 2010 
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     Fonte: Ipeadata(2011) 

            

             O Plano Real neutralizou a inflação inercial, mas como consequencia gerou uma 

tendência a apreciação cambial. Esse processo de valorização cambial continua até 1998, 

quando uma grave crise no balanço de pagamentos “força” a desvalorização do real.  

A idéia vigente que o país deveria crescer com estímulos de poupança externa não 

foi alterada pela crise, logo, a desvalorização foi insuficiente para evitar o déficit em conta-
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corrente brasileiro. O fato a ser destacado é que nem sequer pode-se falar de um 

overshooting, porque a taxa de câmbio havia apenas chegado ao nível industrial. 

Isto somado a permanência do déficit em conta-corrente e a insegurança que a 

provável eleição de Luís Inácio Lula da Silva provocava no sistema financeiro nacional, 

levou o Brasil a mais uma crise no balanço de pagamentos e ai sim observamos um clássico 

overshooting cambial. 

A combinação de câmbio desvalorizado, alta liquidez internacional e crescimento 

mundial tiveram como conseqüência uma nova tendência à valorização do câmbio a partir 

de 2005. Bresser-Pereira (2010) aponta neste momento, o fenômeno conhecido como 

“doença holandesa” devido aos maciços superávits comerciais obtidos principalmente pelas 

commodities. Porém, segundo dados obtidos no Ipeadata (2011), nos anos entre 2001 e 

2008, as reservas internacionais aumentaram em US$ 167,8 bilhões. Nesse período o saldo 

em transações correntes foi de apenas US$ 6,8 bilhões, de forma que 96,4% do aumento 

das reservas internacionais foram obtidas com financiamento externo financeiro e 

patrimonial (investimentos diretos). Observam-se duas importantes lições: a apreciação do 

câmbio ocorreu principalmente via conta de capital no período (e não pelo mecanismo da 

“doença holandesa”) e a fragilidade de segurança das reservas.  

Nos anos pós-crise mundial- a partir de 2008- o câmbio continua seguindo uma 

tendência de apreciação, o que é péssimo para a economia brasileira e também para a 

agricultura da soja, pois um câmbio valorizado significa um lucro menor por saca vendida. 

Conclui-se que o câmbio durante o período possuiu um impacto negativo sobre a 

competitividade da soja. 
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  II.1.1.3 Taxa de Juros 
 

Grafico 2.3 Taxa de juros Selic (evolução ao ano) 
 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN 2011) 

 

O Brasil possui uma das taxas reais de juros mais elevadas do mundo. Além do 

problema gerado pela armadilha taxa de juros/taxa de câmbio, os altos juros se alastram por 

toda a cadeia de empréstimos e tornam inviável a captação de empréstimos para a 

agricultura via setor bancário comercial. Infelizmente, as empresas brasileiras, exceto as 

grandes (e os bancos), não têm acesso a financiamentos baratos no mercado internacional. 

As empresas agrícolas, menos ainda. As opções de financiamento não são muitas e ao se 

realizarem todo o cuidado é pouco, pois o agricultor costuma ter boa garantia, representada 

pelas suas terras. No caso de inadimplência, porém, eles são implacáveis na execução das 

terras e a tomam de quem não pode pagar. Com juros elevados a dívida aumenta 

rapidamente e qualquer descuido pode ser fatal. Recorrer a empréstimos a “juros de 
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mercado”, na base de 50% a 60% ao ano, é economicamente inviável para a agricultura. As 

safras ocorrem a cada ano e qualquer financiamento deve cobrir ao menos um período de 

seis meses, o que torna esses juros insuportáveis pela alta variância e o baixo lucro líquido 

médio desse setor. Mesmo a indústria ou o comercio só podem fazer descontos de 

duplicatas, ou financiamento de capital de giro, com garantias recebíveis (duplicatas ou 

cheques pré-datados), na base efetiva de 30 a 60 dias a uma taxa aproximada de 3% ao mês. 

A indústria e o comércio podem repassar todo ou grande parte desse custo ao cliente devido 

ao seu poder de mark-up, já o agricultor não. Nem mesmo o maior produtor de soja do 

Mato Grosso tem algum poder de influenciar ou delimitar o preço da soja no mercado 

interno ou externo.  

Por isso os juros figuram como um elemento negativo da competitividade da soja ao 

influenciarem de forma negativa o cálculo dos fluxos de rendas e posteriormente o lucro do 

agricultor. 

 

II.1.1.2 Programas e políticas governamentais 

 

Rent-seeking, literalmente, busca de rendas, é a atividade de indivíduos e grupos de 

buscar “rendas” extramercado para si próprios por meio do controle do Estado. Tem 

origem na teoria econômica neoclássica, em que um dos sentidos da palavra rent é 

exatamente o ganho que não tem origem nem no trabalho, nem no capital. A 

corrupção e o rent-seeking foram características marcantes nas décadas anteriores ao 

período de estudo deste trabalho.  

 

“Vale lembrar que muitos produtores, nos períodos de grandes financiamentos feitos pelos 

governos que se seguiam, não souberam utilizá-los racionalmente ou não consideravam que 

essas políticas em algum momento terminariam. Assim recursos destinados à agricultura e à 

agroindústria foram utilizados em outras atividades. A crise cresceu sendo que muitos 

produtores não estavam preparados para enfrentá-la.” (Brum, 2005: 35) 
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Também se pode basear a presença, naquela época, de rent-seeking e corrupção nas 

palavras de outro autor: 

“Na verdade hoje os subsídios estão menores e destinam-se a contornar erros de política 

econômica, no passado esses subsídios eram bem maiores, até porque havia mais recursos 

disponíveis em mãos do governo (o mesmo não pagava tanto juros como hoje). Financiava-

se, assim, todo o tipo de empreendimentos agrícolas ou industriais inviáveis, principalmente 

no Nordeste. 

Conheci bem essa loucura porque trabalhei numa empresa que montou uma fabrica no 

Nordeste só para conseguir dinheiro subsidiado. Recebi mais tarde a difícil tarefa de “dar 

um jeito” naquela filial de Salvador, que se recusava a funcionar. Depois de algumas 

avaliações e reavaliações, apresentei meu diagnóstico: “fechem Salvador porque aquilo 

nasceu errado e fica mais barato fechar do que consertar”. A resposta veio fulminante: “Não 

podemos fechar por causa dos financiamentos. Faça aquilo funcionar devagarzinho. Não 

precisa dar lucro. Vamos pedir novos financiamentos e trazer dinheiro para cá. Depois, com 

o tempo, a inflação faz a divida virar pó, a gente paga o banco vende os ativos que sobrarem 

e acaba dando tudo certo”. 

Como ia muito a Salvador, cuidar da “minha filial”,conheci bem o Centro Agroindustrial de 

Aratu daquela época e pude ver que apenas cinco ou seis empresas funcionando 

normalmente. As outras 90 ou 100 eram de fachada, viviam com financiamentos públicos 

com juros fixos de 3% ao ano, enquanto a inflação girava perto de 10% ao mês.” (Costa 

2007: 233-234). 

    Gráfico 2.4: Evolução dos recursos públicos na agricultura do Brasil 

    *Valores deflacionados pelo IGP-DI 
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 Os agricultores brasileiros que realmente eram produtivos, por este processo, 

pagaram sua parte da conta da desorganização econômica e institucional, que 

associada ao desmantelamento dos métodos de sustentação financeira da agricultura, 

atividade naturalmente arriscada e de ciclo longo, produziram uma crise no campo 

de tal magnitude que, no seu age em 1994, caíram drasticamente os preços das 

terras a níveis até então impensáveis, o que comprometeu as garantias que 

lastreavam as carteiras agrícolas, principalmente as do Banco do Brasil, 

historicamente o maior operador de crédito rural. Para não ocorrer uma paralisação 

do sistema e inviabilização da atividade agrícola, implantou-se a Lei da 

Securitização 9138/95. Ela primeiro cuidou da reestruturação do passivo dos 

produtores, o que sozinho teve um custo em torno de R$ 7 bilhões segundo a 

CONAB (2010). Mantidas as dificuldades econômicas parte deste volume e novos 

passivos voltou a ser renegociado em um novo programa denominado Programa 

Especial de Saneamento de Ativos (Pesa). Este processo de rolagem, não aconteceu 

sem resistências políticas, principalmente dos grupos contrários ao agronegócio.  

Atualmente esses casos que corrupção e rentseeking têm diminuído bastante. Isto é 

um ponto positivo para a competitividade brasileira: a aplicação do crédito público 

de forma mais direcionada e eficaz. Porém, este mesmo processo o tornou escasso 

se comparado a produção total da soja.  

O crédito agrícola, atualmente, se divide em: financiamento de custeio, investimento 

agrícola, pré-comercialização, Finame Rural, eletrificação e outros eventuais, com 

juros variando de 8,75% a 11,5% ao ano, sem correção monetária. Os prazos dos 

financiamentos de custeio são de um ano, a pré-comercialização (financiamento de 

estocagem para evitar que todos os produtores vendam a safra ao mesmo tempo, o 

que garante um melhor fluxo da oferta e menor variação de preços) de seis meses, e 

os de investimentos de até cinco anos ou mais. O financiamento de mais fácil acesso 

hoje é o do Finame Rural, geralmente em cinco anos, para a compra de máquinas e 

equipamentos. 
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A abrangência do Finame é bastante elevada, pois a garantia é a própria máquina, 

que pode ser tomada por quem não tem garantias a oferecer. O Finame, por meio do 

Moderfrota, possibilitou a renovação da frota nacional de tratores. Essa contribuição 

realizou o avanço da mecanização e a melhora geral da produtividade. Isto foi 

definitivamente uma demonstração do potencial agrícola nacional. A prática de 

financiamentos a juros baixos para a agricultura sempre existiu, tanto em países em 

desenvolvimento como nos desenvolvidos. Quando esses financiamentos passaram 

a ocorrer de forma consciente e respeitando a parcimônia, levaram a uma revolução 

no campo e um salto para a produtividade. 

Porém, o aumento da responsabilidade e melhor gerência com o gasto público Rural 

dificultaram bastante o acesso ao crédito. Hoje é necessário ter um cadastro 

impecável e a documentação do imóvel rural em ordem, pois ele provavelmente será 

dado como garantia hipotecária. Na prática muitos produtores não o possuem. 

O financiamento por intermédio das cooperativas Agrícolas e de Crédito é bem mais 

simplificado e uma melhor opção ao produtor. As cooperativas de Crédito 

manipulam recursos captados por contribuições compulsórias ou recursos obtidos 

do crédito agrícola subsidiado. O dinheiro disponível nessas cooperativas é obtido 

geralmente com juros de 8,75% ao ano, acrescidos de taxas, porém por serem 

escassos, nem todos os produtores têm acesso a ele. 

Nas cooperativas agrícolas, já surgem mais recursos do crédito subsidiado, captados 

pelos bancos. Há uma obrigação legal de os bancos aplicarem um percentual de seu 

movimento em crédito agrícola de juros baixos. Como grande parte desses recursos 

são provenientes de depósitos à vista e serão recolhidos ao Banco Central como 

depósitos compulsórios, se não forem emprestados, não garantirão direito nenhum a 

remuneração. 

Busca-se, ai, a melhor relação retorno e risco, que é obtida no empréstimo desse 

montante a cooperativas sólidas e com boa garantia (bancos geralmente consideram 

o risco de emprestar diretamente ao agricultor muito elevado em relação ao retorno).  

As cooperativas repassam esses recursos aos cooperados e geralmente financiam 

produtos, como adubos ou defensivos agrícolas, amarrando sua venda aos 
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cooperados. Apesar de não ser uma conduta totalmente correta, a compra financiada 

a juros baixos é um negócio bem melhor do que o realizado na relação desigual 

entre os produtores e as tradings (este tema será abordado adiante). 

Além da política de crédito destinada à expansão da produção, o Governo Brasileiro 

utiliza instrumentos para a sustentação de preços mínimos de garantia aos 

produtores e manutenção de estoques reguladores (especialmente crédito para a 

sustentação de estoques privados).  

 Em síntese, a oferta de crédito ainda é pequena (exceto o Finame). Conforme 

sugere dois especialistas do assunto: 

 

“Em que pese à existência dessas políticas, os recursos alocados são sempre inferiores a 

demanda potencial, reduzindo a sua eficácia em termos de suporte aos agricultores. De 

forma geral pode-se dizer que as políticas governamentais de crédito, preço e 

comercialização têm pouco impacto na determinação da produção dos produtos do 

agrossistema da soja.” (Batalha e Souza Filho, 2009: 157) 

 

Devido a sua abrangência, as políticas governamentais são um indicador neutro de 

competitividade da soja no Brasil. 

 

II.1.1.3 Tributação 

 

O Brasil possui um sistema tributário extremamente complexo e regressivo em 

vários de seus elos. Porém os principais entraves aplicados ao complexo da soja são 

aqueles que dificultam a agregação de valor de nossa produção interna e exportação. 

Basicamente são quatro as distorções específicas ao complexo da soja: a falta de 

isonomia tributária do ICMS entre matéria-prima e produtos na exportação, a falta 

de isonomia na cobrança da Contribuição Social Rural – Emenda Constitucional 

33/2001, a não correção do crédito presumido de Imposto sobre produtos 

Industrializados (IPI) e o diferencial tributário de exportação (DET) Argentino. 
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A falta de isonomia tributaria do ICMS entre matéria-prima e produtos na 

exportação:  

A lei Kandir (Lei Complementar 87) desonerou a exportação de grãos, mas não 

desonerou a produção de farelo e óleo de soja para a exportação. Neste processo foi 

eliminado o Diferencial Tributário de Exportação brasileiro (DTE), que compensava 

o efeito danoso da escala tarifária no mercado internacional – antes da Lei Kandir, a 

soja em grão era tributada em 13% de ICMS e o farelo e o óleo em 10%.  

A produção e a comercialização interna, tanto de produtos do agrossistema quanto 

de seus insumos (fertilizantes, pesticidas e sementes) ainda estão sujeitas ao ICMS e 

outros impostos e contribuições como o Programa de Integração Social (PIS) e a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).Esse acúmulo 

estrutural de créditos do ICMS e de outros tributos é responsável pela perda 

financeira e deságio para a indústria de farelo e de óleo, o que causa um forte 

estímulo a exportação de produtos de menor valor agregado (grãos) em detrimento 

dos de maior valor (farelo e óleo).  

Ocorre um desestímulo à compra de soja de um Estado para o processamento em 

outro. O crédito tributário de 12% pago é de difícil aproveitamento, visto que a 

exportação final do produto industrializado é isenta. Para evitar o acúmulo do 

crédito tributário, ocorre um deslocamento da indústria processadora rumo ao 

Centro-Oeste, com o fechamento de várias fábricas no Sul e Sudeste (locais que 

possuem menor custo de logística à exportação).   

Segundo dados da ABIOVE (2011) nos 12 anos seguintes a Lei Kandir (1996), o 

volume anual de exportações de soja em grão aumentou em 630%, enquanto as 

exportações de farelo e óleo de soja aumentaram apenas 14% e 53% 

respectivamente. 

O segundo problema é a falta de isonomia na cobrança da Contribuição Social Rural 

– Emenda Constitucional 33/2001:  

A indústria passou a arcar com esse ônus real que teoricamente teria que ser do 

produtor.  
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O terceiro é a não correção do crédito presumido de Imposto sobre produtos 

Industrializados (IPI):  

Desde 2003 o entendimento que vigorava era que possível corrigir o crédito 

presumido do IPI em ressarcimento ao PIS e Cofins cumulativos incidentes na 

produção para exportação. Porém, a partir de janeiro de 2008 esse entendimento 

mudou e trouxe conseqüências como a perda real do valor do crédito seguida da 

perda da isonomia em relação à compensação e substituição de tributos. 

O quarto é apresentado pelo Diferencial tributário de exportação Argentino (DET): 

O diferencial tributário de exportação funciona na prática como um incentivo a 

agregação de valor da indústria, incentivando a capacidade de esmagamento e 

processamento no país.  

 

 Tabela 2.1: DET Argentino 

 

 Soja em 

Grão 

Farelo de 

soja 

Óleo de 

soja 

Diferencial 

Preço (US$/t) 523,00 392,58 1264,99  

Rendimento (Kg) 1000 783 188  

Valor (US$/t) 523 307,39 237,82 22,21 

Imposto de Exportação 

(%) 

35% 32% 32%  

Valor do imposto (US$/t) 183,05 98,36 76,10 8,51 

Valor líquido (US$/t) 339,95 209,03 161,72 30,79 

           Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário (2008) 

  

           Tabela 2.2 DET Argentino biodiesel 

 

 Óleo de soja Biodiesel Diferencial 

Preço (US$/t) 1264,99 1344,99 80,00 

Rendimento (kg) 1000 1000  

Valor (US$/t) 1264,99 1344,99 80,00 

Imposto de Exportação (%) 32% 20%  

Devolução de impostos(reintegros)%  2,5%  

Valor do imposto (US$/t) 404,80 235,37 169,42 

Valor líquido (US$/t) 860,19 1109,62 249,42 

          Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário (2008) 
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De acordo com dados da FAOSTAT (2010), nos últimos 10 anos, a Argentina aumentou as 

suas exportações de farelo e de óleo de soja em número absoluto e em market-share, e é a 

primeira exportadora de farelo do mundo. Esse aumento na participação de mercado se 

realizou basicamente com a diminuição da participação brasileira nesses segmentos. A 

superprodução brasileira de soja tem triplicado a participação do país no segmento de grãos 

(produto de menor valor agregado).Como conseqüência a capacidade da indústria de 

processamento e esmagamento da Argentina já ultrapassou a do Brasil, o que se traduz em 

perda de investimentos e lento crescimento da indústria nacional. A indústria Argentina tem 

se desenvolvido a taxas crescentes.  

A tributação no Brasil, além de onerosa, contribui para a diminuição do valor 

agregado das nossas exportações. Isto a torna um indicador negativo de competitividade. 

 

II.1.1.4 Produção e consumo domésticos 

 

Segundo dados do Aprosoja (2011) a produção de soja no Brasil se divide da 

seguinte forma: Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás e 

Bahia juntos são responsáveis pela produção de 85,4% do volume nacional. Em primeiro 

lugar se encontra Mato Grosso com 20.555 mil toneladas produzidas (28,3% do total e 

segundo maior produtor do mundo). Em ordem decrescente está o Paraná com 14.863 mil 

toneladas (20,4%), Rio Grande do Sul com 11.272 mil toneladas (15,5%), Goiás com 7.242 

mil/t (10%), Mato Grosso do Sul com 4.835 mil/t (6,7%) e Bahia com 3.245 mil/t (4,5%). 

O Brasil é auto-suficiente na produção de soja, abastecendo o mercado interno e enviando o 

excedente ao mercado externo. O consumo interno está em constante ascensão e a previsão 

é de que 45% da produção seja destinada ao mercado interno em 2019. 
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Gráfico 2.5: Concentração da produção de soja no Brasil  

 

         Dados: Aprosoja (2011)       

 

         Gráfico 2.6: Soja área colhida hectares 
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           Fonte: Ipeadata (2011) 

Apesar de ser um grande exportador, a demanda doméstica tem grande importância 

para o mercado da soja brasileira. Segundo dados da ABIOVE (2011) o total da 
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produção de grãos de soja, em 2009, foi de 55656 mil toneladas. 28563 mil 

toneladas de grãos foram exportadas (51,3%).  No segmento de processamento e 

produção de óleo e farelo, o mercado interno possui maior relevância que o externo. 

O consumo interno de óleo (75,7%) é bem superior ao total exportado (24,3%). Já a 

demanda interna de farelo é de 51,1% e a exportação responde por 48,6%. Entre 

1999 e 2006, o consumo de farelo de soja cresceu 42,4% em decorrência do forte 

crescimento da produção brasileira de carnes, principalmente frangos. 

A previsão realizada pelo MAPA (2011) é de que a taxa de crescimento anual de 

produção de soja é de 2,43% até 2019, bem próxima da taxa mundial estimada em 

2,56% para os próximos 10 anos. Estima-se uma produção 80,9 milhões de 

toneladas. 

 

 

 
 

II.1.1.5 Políticas de comercio exterior 

 

As principais barreiras tarifárias a soja ocorrem no ramo de farelo e óleo, o que 

impede a agregação de valor às exportações. 

 

Gráfico 2.7: Alíquota de imposto de importação e do imposto de valor 

agregado (IVA) aplicada na China 
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             Fonte de dados: USDA (2011) 
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             Gráfico 2.8: Alíquota de imposto de importação aplicada na União Européia 
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             Fonte de dados: USDA (2011) 

Uma importante barreira não tarifária se refere à questão dos transgênicos. Uma 

parcela significante do mercado mundial como a China e vários países da União 

Européia rejeitam a importação de transgênicos. Como a maioria esmagadora da 

produção americana é de transgênicos e faltam regulação e fiscalização na 

Argentina sobre o assunto, o Brasil possui uma vantagem competitiva por ser o 

maior produtor de soja não transgênica do mundo. Isto pode constituir uma reserva 

significante do mercado a longo prazo. 

A questão fitossanitária também é importante, o Brasil precisa desenvolver um 

padrão único de qualidade tanto para o mercado externo, quanto para o mercado 

interno. Um controle sanitário padronizado e eficiente diminuiria as perdas de 

produção e os fiascos na exportação do produto. Segundo dados do SECEX (2010) 

o Brasil sofreu em 2004, uma grande recusa de exportação da soja pela China. O 

controle único e rigoroso (interno e externo) beneficiaria o mercado externo, pela 

redução dos custos ao ser realizado com ganhos de escala, e também o interno ao 

melhorar a qualidade do produto. 

II.1.1.6 Comércio internacional 

 

O complexo da soja- grão, farelo e óleo – é o principal gerador de divisas cambiais 

do Brasil, com negociações atuais que ultrapassam US$ 17 bilhões. Em 2019, a 

produção nacional deve representar 40% do comércio mundial.  
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Gráfico 2.9: Balanço Comercial, Balanço Comercial Agronegócio e 

Exportações do Complexo da Soja em bilhões (US$) 
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            Fonte: Mapa (2011) 

O principal estímulo a produção de soja, seja no mercado interno ou externo, é o seu 

consumo como fonte de proteínas, pois a soja possui uma quantidade muito superior 

de farelo em relação ao óleo em sua composição. 

Tabela 2.3: Percentual de aproveitamento do grão pela indústria 

 

 

 

 

                                           

                                                     Fonte: Oil World (2011) 

Como a soja é a principal fonte de proteína vegetal utilizada pela indústria, o 

aumento do consumo de carnes está diretamente ligado a um maior consumo do 

grão. Este fato, combinado com uma maior taxa de crescimento e concentração da 

renda nos países em desenvolvimento geram perspectivas bem positivas para a 

sojicultura brasileira. Muitos dos países em desenvolvimento, ainda apresentam 

médias de consumo de carne per capita bem abaixo dos países desenvolvidos. 

 Soja 

Teor de farelo (%) 79 

Teor de óleo (%) 19 

Outros resíduos (%) 2 
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  Gráfico 2.10: Projeção de crescimento do PIB (%) até 2019 
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                   Fonte: USDA (2010) 

                   Tabela 2.4: Consumo Per Capita de Carne em 2010 

País  Consumo per capita carne de aves 

(kg) 

Consumo per capita de suínos 

(kg) 

Desenvolvidos 25 23 

Rússia 17 13 

China 13 28 

Brasil 38 11 

Média 

Mundial 

13 12 

                   Fonte: OCDE (2011) 

A produção de soja é altamente concentrada nas Américas. Há somente três players 

relevantes no mercado de soja: Estados Unidos da América, Brasil e Argentina. 

                    Tabela 2.5: Produção Mundial de Soja (%) em 2009 

Países Produção Mundial 

EUA 41,1% 

Brasil 25,6% 

Argentina 13,9% 

Outros 19,6% 

                                             Fonte: FAOSTAT (2011) 
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A concentração das exportações brasileiras no grão ocorreu principalmente por 

problemas já abordados em tributação e políticas de comércio exterior.  

 

  Gráfico 2.11: Exportações brasileiras de grão, farelo e óleo em toneladas 
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  Fonte: Mapa (2011) 

 

            II.1.2 Tecnologia 

 

    Gráfico 2.12: Produtividade por Hectare – Soja (Kg/ha) 
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     Fonte: FAOSTAT  e Aprosoja (2011) 

A análise do gráfico permite dizer que as produtividades dos três grandes players de 

soja mundiais apresentam tendência ao crescimento e encontram-se basicamente no 

mesmo patamar. Segundo dados da CONAB (2011) o crescimento brasileiro está 

baseado em ganhos de produtividade, pois a área cultivada aumentou em 50% e a 

produção dobrou em duas décadas.  
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Esses saltos de produtividade brasileira foram realizados principalmente graças à 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que desenvolveu eficazes fertilizantes e 

corretivos e ainda adaptou a soja aos diversos tipos de solo e clima. A geração de 

novas variedades de soja, especialmente não-transgênica, é realizada quase que 

totalmente em instituições públicas, destacando-se a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), universidades e centros de pesquisas. Além das 

sementes adaptadas, o uso do sistema de plantio direto está totalmente disseminado. 

De acordo com Nasser e Zancopé (2005) no total foram desenvolvidos e 

patenteados mais de 400 tipos de soja com objetivo de atender a microrregiões 

edafoclimáticas específicas necessárias a agricultura moderna de precisão e alta 

competitividade. 

Apesar da grande importância do setor público na geração de tecnologia, atualmente, 

a difusão de inovações tem ocorrido, fundamentalmente, por intermédio do setor 

privado, por firmas vendedoras de insumo e cooperativas de produtores. A 

participação do setor público, na transferência de tecnologia, tem-se reduzido 

substancialmente no Brasil com a deterioração dos serviços públicos de extensão 

rural.  

 

II.1.3 Estrutura de mercado 

 

O mercado brasileiro possui mais de 243 mil produtores de soja entre pequenos, 

médios e grandes produtores, cultivando mais de 22 milhões de hectares. 

Predominam propriedades agrícolas de pequeno e médio porte na região Sul do país, 

e propriedades de grande porte nas novas áreas (Centro-Oeste, Norte e Nordeste). 

Se do lado do produtor o mercado é altamente atomizado, no segmento de 

processamento e exportação o grau de concentração de mercado é substancial e 

crescente. A concentração ocorre, basicamente, por meio das tradings que formam o 

grupo ABCD: ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus que sozinhas possuem um CR4 de 

cerca de 80% da exportação e 44% da capacidade de processamento total do país. O 

grupo ABCD vem construindo várias plantas nas novas regiões de expansão e por 
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possuir as mais modernas estruturas, com os mais baixos custos de logística 

(armazenamento e transporte) possíveis, obtêm relevantes ganhos de escala. Há, 

ainda, a existência de uma forte assimetria de informação sobre preços e previsão de 

mercado. O poder dos produtores é mais reduzido pela baixa capacidade própria de 

armazenamento. Estas vantagens, além da financeira e do maior acesso ao crédito 

bancário, conferem certo poder de mercado sobre os agricultores. 

O poder de mercado se realiza basicamente por meio do financiamento da produção. 

Essas grandes empresas recebem um crédito agrícola dos bancos, mas quando 

repassam o mesmo para o agricultor, o repassam juntamente com os insumos. Aqui 

o diferencial e os juros cobrados já não são tão baixos como os realizados pelas 

cooperativas, ou os produtos carregam embutido um sobrepreço como contrapartida 

do financiamento.  

A segunda alternativa de prática realizada pelas grandes multinacionais é o 

financiamento direto comprando a produção. Se o produtor tiver um cadastro e 

histórico impecável, o financiamento é liberado desde que o produtor assine um 

contrato de venda futura da produção a um determinado preço. Se o preço cair, o 

produtor tem garantia de uma melhor remuneração, porém se o preço subir, ele 

deixa de ganhar.  

Quando não se dispõe de outra alternativa de financiamento – o que dependendo da 

região é comum – o mecanismo é válido, desde que já esteja bem calculado os 

custos e o preço determinado garanta um lucro. 

Na prática a financiadora (trade) nunca perde, pois realiza um hedge em posição 

oposta no mercado futuro da produção que comprou adiantada. 

 

II.1.4 Estrutura de governança  

 

Os mecanismos de hedge têm propiciado a manutenção do cálculo do fluxo de 

rendas do agricultor e tornou possível o desenvolvimento de instrumentos 

financeiros como a Cédula de Produto Rural (CPR). A CPR é um mecanismo de 
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crédito rural, o qual só foi possível de realização graças ao mercado a termo de 

derivativos.  

Porém antes da explicação da CPR, serão discutidas questões sobre os preços das 

commodities que podem afetar o ambiente macroeconômico negativamente. O 

índice realizado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) que apresentou altas recordes, se baseia em dados a partir de 

1990. Na ampliação da série histórica para a década de 50, percebe-se que os anos 

90 são caracterizados como um vale- período em que as commodities apresentavam 

um preço relativo mais baixo. O segundo diz respeito ao grande aumento de 

produtos industrializados na economia mundial, causado principalmente pela 

economia chinesa e de alguns países emergentes, o que diminuiu os preços das 

manufaturas na média e, com isso, aumentou os preços relativos das commodities.  

O problema gerado por esses índices é que os mesmos criam expectativas sobre a 

valoração nos preços desses ativos, o que gera uma migração de capital para o 

mercado futuro das commodities potencializando uma bolha e um processo 

inflacionário.  

 

“Se o principio da substituição é suficientemente forte, então os mercados descentralizados 

são instrumentos confiáveis para a distribuição de produtos às famílias e de material às 

empresas. Porém, nos mercados financeiros e de bens de capital, nos quais elementos 

especulativos e conjecturais são poderosos, o principio da substituição não necessariamente 

servirá. Um aumento nos preços relativos de algum conjunto de instrumentos financeiros ou 

bens de capital poderá aumentar a quantidade demandada de tal bem financeiro ou capital. 

Um aumento no preço poderá então gerar condições que conduzirão a outro aumento 

similar.” (Minsky, 2010:167) 

 

Apesar das commodities agrícolas sofrerem menos ataques especulativos que as 

minerais, pois as primeiras são mais afetadas por questões climáticas, já há uma 

enorme bolha de valoração desses ativos e algum mecanismo de regulação 

internacional seria prudente nesses momentos. 
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No livro Oito Séculos de Delírios Financeiros, Desta Vez é Diferente há o seguinte 

trecho: 

 

“Aplicamos ampla variedade de índices de preços reais de commodities em âmbito global 

para avaliar o grau de comovimento de calotes e de preços de commodities. Picos e fundos 

nos ciclos de preços de commodities parecem ser indicadores antecedentes de picos e 

fundos nos fluxos de capital, com os fundos, em geral, acarretando vários calotes.” (Rogoff 

e Reinhart, 2010:78) 

 

O comportamento do mercado é baseado por muitos índices utilizados por esses 

autores e isso pode ser um dos indicadores do alto movimento na conta de capital 

brasileira e não somente a prática dos elevados juros. 

Depois da breve explicação da possibilidade de grave crise que pode ser gerada pelo 

mercado a termo, segue a explicação da CPR:  

A Cédula do Produto Rural funciona como uma espécie de venda a termo no 

mercado de derivativos, no qual são negociados papéis com lastro em ativos ou 

indicadores financeiros. O produtor rural propõe ao banco a venda antecipada de 

parte da sua produção e baseado na cotação do produto no mercado futuro, se 

constitui um papel, a CPR, com valor de face em reais equivalente a uma 

determinada quantidade do produto que está sendo vendido e um preço para a 

efetivação da venda. 

O banco paga ao produtor rural o valor de face da CPR e negocia o papel no 

mercado futuro. Desta forma, em vez de utilizar recursos de crédito público, o 

banco atua como um intermediário entre o produtor rural e o mercado. A CPR é 

negociada no mercado a termo. A liquidação, ou seja, o pagamento do empréstimo é 

feita em produto (no caso da CPR física). Assim a quantidade de produto 

determinada na CPR é entregue pelo produtor, na data prevista, na liquidação do 

negócio.  

Existem três tipos de CPRs: a física, a financeira e a exportação. E os seus 

compradores são: agroindústriais, fornecedores de máquinas e insumos 
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agropecuários, instituições financeiras, investidores institucionais e qualquer pessoa 

física ou jurídica. 

Esse mecanismo tem diminuído substancialmente o poder das trandings em relação 

o produtor. Vale frisar que a transação do produtor de forma “direta” (por meio de 

corretoras) é menos onerosa, pois inclui menos taxas que na utilização da CPR- as 

quais se situam em torno de 8,75% ao ano. 

  

II.1.5 Insumos 

 

O insumo terra no Brasil possui um preço relativamente baixo em relação ao dos 

nossos principais competidores do mercado internacional. Foi um dos principais 

fatores que propiciou a expansão da produção da soja. Muitos filhos de agricultores 

da região Sul, vendiam a sua parte nas terras herdadas por seus pais, para os seus 

irmãos e então migravam para as terras do Centro-Oeste bem mais baratas. A 

grande possibilidade de expansão horizontal da produção com custo relativamente 

baixo é uma vantagem que foi muito bem aproveitada em décadas passadas. 

Quanto ao custo de outros insumos, a sua alta tem estimulado o aumento da 

produção, apesar de a teoria economia normalmente propor o contrário. O aumento 

dos custos “força” a migração de grande parte dos produtores da soja não 

transgênica para a transgênica. 

Pode-se dizer, assim, que o quesito “custo” tem sido uma alavanca no aumento da 

produção e da transgenia. A principal vantagem da soja modificada geneticamente é 

a resistência ao glifosato – um poderoso herbicida que sozinho substituí todos os 

outros defensivos agrícolas. Segundo Brum (2005) o custo de controle químico no 

sistema convencional se situa entre US$ 100,00 e 150,00, já o da soja transgênica é 

de US$ 50,00, excluído o preço da semente.  

Porém existem alguns problemas que são gerados por esse processo de aumento da 

transgenia no Brasil. O primeiro é a perda de mercado que isso possa vir a gerar – 

grande parte da comunidade Européia é extremamente contra o seu consumo. O 

segundo é a dependência da semente transgênica pela multinacional Monsanto. A 
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semente é um produto patenteado e sua produção é incapaz de gerar uma nova 

semente, pois a mesma carrega o gene “terminator”. Em termos simples, o 

“terminator” consiste na introdução de um gene para produzir uma toxina que mata 

o embrião da semente.  

A Monsanto possui também a patente do herbicida Roundup Ready e realiza a 

venda “casada” desses dois itens.  Atualmente no país, o Roundup Ready, um sal de 

isopropilamina, é o único herbicida à base de glifosato registrado para aplicação em 

soja geneticamente modificada. Entretanto, mesmo não possuindo registro, todos os 

outros produtos comerciais à base de glifosato estão sendo utilizados em soja 

transgênica, nas diferentes regiões produtoras do Brasil, não ficando restrito apenas 

ao Roundup Ready. O pior é que não há comprovações e nem informações sobre os 

possíveis efeitos fitotóxicos desses outros defensivos em soja geneticamente 

modificada.  

Como a produção da Monsanto (sementes e defensivos Roundup Ready) é realizada 

por monopólio, o produtor pouco pode fazer em caso de aumentos expressivos nos 

seus preços, o que torna o mesmo mais vulnerável a oferta e demanda internacionais 

causadas por esses insumos. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a multinacional alemã 

Basf anunciaram o desenvolvimento comercial da primeira planta transgênica 

brasileira e deverá concorrer com as variedades de sementes da Roundup Ready 

(RR), da Monsanto, porém a sua venda só está prevista a partir de 2012. 

Estudos realizados por Bitencourt (2009) forneceram os seguintes dados de custo 

médios dos insumos: 
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            Tabela 2.6: Custo dos principais insumos em US$ por hectare 

 Brasil EUA 

Sementes 27,75 48,85 

Fertilizantes 111,07 20,31 

Defensivos 98,76 67,48 

Mão-de-obra 13,79 3,19 

Total 251,37 139,83 

                Fonte: Bitencourt (2009) p.10 

 

As terras brasileiras são bem mais áridas e pobres em nutrientes dos que as 

americanas. Isto explica o maior consumo de fertilizantes, o que é um indicador 

negativo e de difícil resolução de competitividade. 

 Segundo Batalha e Souza Filho (2009) os custos dos insumos nas terras do 

Nordeste e do Centro-Oeste ainda são maiores em relação às do Sul e a média 

nacional, o que causa um custo total de até 50% em defensivos e fertilizantes nestas 

regiões. Isto gerou como resultado um aumento da importação de matérias-primas e 

produtos intermediários para a produção de fertilizantes. O Brasil tem importado 

cerca de 50% a 60% do fósforo e 100% do potássio pela indústria de fertilizantes e é 

auto-suficiente em calcário.   

 

II.1.6 Armazenamento e Transporte 

 

De acordo com o MAPA (2010) e a FAO (2010), as perdas médias da produção no 

Brasil, no estágio de armazenamento, chegam a 10% do total produzido anualmente. 

Isso representa cerca de 10 milhões de toneladas de grãos/ano. Além disso, existem 

perdas de qualidade, que comprometem o uso do grão produzido ou o qualificam 

para outro uso menos importante de menor valor agregado. 

Prejuízos causados por pragas em depósitos, presença de fragmentos de insetos, 

degradação da massa de grãos, contaminação por fungos, efeitos na saúde humana e 



 53 

animal e entraves à exportação de produtos em razão do potencial de risco são 

alguns dos muitos problemas que a armazenagem imprópria de grãos vem causando, 

há anos, na economia nacional. 

Como o mercado interno e externo está cada vez mais rigoroso com os padrões de 

qualidade, este é um problema que diminui a competitividade do país. 

Outra questão é a ausência de silos para estocar a produção. Com alta capacidade de 

produção agrícola e um ritmo de construção e ampliação de armazéns inferior ao 

plantio, o Brasil, segundo o BIRD (2010), aparece como um dos países com os 

custos de logística mais elevados do mundo-  equivalem a cerca de 20% do nosso 

PIB contra 9% nos Estados Unidos da América.  

A produção da soja e do milho corresponde a mais de 50% da capacidade de 

ocupação dos armazéns brasileiros, mas mesmo que tenha havido uma ampliação 

dessa capacidade em 11% nos últimos sete anos, a falta de infra-estrutura das 

fazendas brasileiras contrasta com a capacidade de armazenagem de um dos nossos 

principais concorrentes, os Estados Unidos, onde quase todas as fazendas têm silos, 

que comportam quase 100% da produção. 

A capacidade de armazenagem além de propiciar um melhor preço ao agricultor, 

também diminui os custos com transportes. O frete em períodos de safra é muito 

mais elevado. Caso o agricultor possua silos adequados em suas terras, esse é mais 

um custo que pode ser diminuído. Não se pode esquecer, também, que essa 

ineficiência nos sistemas de armazenamento, principalmente nas novas regiões 

(Centro-Oeste e Nordeste) ocasiona a formação de enormes filas e 

congestionamentos nos armazéns portuários. 
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Gráfico 2.13: Déficit da capacidade de Armazenagem no 

Brasil

 

   Fonte: CONAB (2010) 

  Grande parte da produção brasileira encontra-se distante dos portos do Atlântico, 

com grandes problemas de logística e distribuição. A maior parte da exportação é 

escoada pelos portos de Paranaguá (Paraná), Santos (São Paulo) e Rio Grande (Rio 

Grande do Sul). Mais recentemente, em função da expansão da região 

Norte/Nordeste, portos como os de Itacoatiara (Estado do Amazonas) e São Luís 

(Maranhão) apresentam um aumento na representatividade do escoamento. O 

avanço da produção de soja nessas regiões tem sido realizado com enormes 

problemas de infra-estrutura de transporte e armazenagem. Os custos do escoamento 

por meio rodoviário do Centro-Oeste, especialmente do Mato Grosso, até os portos 

são extremamente elevados. Por essas razões, as tradings e processadoras locais 

estão investindo em sistemas multimodais de transporte, que envolvem o uso de 
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rodovias, ferrovias e hidrovias até atingir os portos marítimos. Os principais eixos 

de transporte fluvial internos estão nos rios Tietê e Paraná, no Sul/Sudeste, e 

Madeira, Tocantins e Araguaia, no Norte.  
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Gráfico 2.14: Custos de Transporte da soja no 

Brasil

 

Dados: Aprosoja (2010) 
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Gráfico 2.15: Composição de transportes EUA e Brasil 
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   Fonte: Aprosoja (2010) 

Segundo Paduan (2005), entre 1975 e 2002, os investimentos na malha rodoviária 

brasileira declinaram de 2% para 0,2% do PIB. O país apresenta apenas 26 quilômetros de 

vias por 1000 quilômetros quadrados, enquanto que nos EUA existem 447 quilômetros de 

vias para a mesma área. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil e o menos 

eficiente para o transporte de grãos, por constituir um consumo energético mais elevado, 

logo um custo maior.  

Ainda de acordo com o Aprosoja (2010) o Brasil possui 45000 quilômetros de rios 

navegáveis e pouco deste potencial é atualmente utilizado, pois o transporte hidroviário 

compõe apenas 7% da matriz de transporte brasileira. 

Tabela 2.7: Custo do Transporte da Soja - Comparação Brasil x Estados 

Unidos  

Modal Brasil – China 

Sorriso-MT - Shanghai 

Estados Unidos– China 

Davenport-IA - Shanghai 
Rodoviário 115,74 11,5 

Ferroviário ----- ----- 

Hidroviário ----- 30,41 

Oceânico 70,38 91,18 

Despesas Portuárias 6 3 

Custo Total do Transporte em US$/ton 192,12 136,09 

Fonte: USDA e ESALQ/USP (2010) 
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Tabela 2.8: Impacto médio do frete na receita do produtor  

 Brasil EUA Argentina 

Frete até o porto 78 18 20 

Despesas Portuárias 6 3 3 

Total de despesas de transporte 84 21 23 

Fonte: Associação Nacional dos Exportadores de Cereais- ANEC (2011) 
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CAPÍTULO III – Conclusões e Sugestões para o caso brasileiro da soja. 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar conclusões e indicações de ações 

de alguns especialistas do assunto.  

 

III.1 Conclusões e indicação de ações 

 

De acordo com Joseph Stiglitz (2011), em discurso em Davos, o combate a inflação 

no Brasil – sobretudo a que está sendo “importada” pelo aumento mundial no preço 

dos alimentos – não deve ser feito apenas com a elevação da taxa básica de juros da 

economia. Esta alta poderá fazer com que os pobres no Brasil, maiores afetados por 

apresentarem uma maior parcela de alimentos na sua cesta de consumo, ainda 

percam o emprego. Afirma que a China e os Estados Unidos estão em guerra 

cambial, o que potencializa o efeito danoso da elevada taxa de juros brasileira. Para 

ele é preciso tratar a economia nos seus pontos de aquecimento, em áreas 

específicas, e propõe instrumentos de taxação dos fluxos de capital – devido a sua 

natureza volátil. 

É de grande consenso que é preciso à utilização de instrumentos de política 

econômica que resolvam o problema da armadilha taxa de juros/taxa de câmbio. 

Outro problema enfrentado pelo Brasil, segundo o IPEA (2011), é o aumento da 

Conta Nacional Restos a Pagar. Essa conta não faz parte do cálculo do superávit 

primário e foi utilizado pelo governo Lula, principalmente, como instrumento de 

política anticíclica- aqui há um grande debate teórico se os gastos foram excedentes 

ao necessário na realização desta política. A principal conseqüência do aumento 

desta conta é a necessidade de cortes nos gastos pelo atual governo. Esses cortes, se 

não forem bem realizados, podem comprometer os investimentos em infra-estrutura 

e desenvolvimento de tecnologia e com isso comprometer a competitividade 

nacional e do agronegócio da soja no Brasil. 

A respeito da tributação, a ABIOVE (2011) sugere um mecanismo de “drawback 

interno”, que suspenda a cobrança de ICMS e outros impostos aos produtos a serem 
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exportados (farelo e óleo). Também seria interessante permitir, opcionalmente ao 

pedido de ressarcimento, a compensação do saldo credor da Contribuição Social 

Rural para o PIS/Pasep e da Confins com débitos próprios, vencidos ou vincendos, 

relativos a impostos e contribuições sociais, administrados pela Receita Federal. Por 

último, aplicar correção pela taxa Selic ao crédito presumido do IPI em 

ressarcimento do PIS e Cofins em isonomia aos casos de compensação e restituição 

de tributos. 

Quanto ao problema de transportes a ABIOVE (2011) o divide em: portuário, 

rodoviário, hidroviário e ferroviário. 

Os portos no Brasil são menos eficientes que os na Argentina e nos Estados Unidos 

da América e apresentam em média taxas de utilização duas vezes mais caras. O 

atual colapso brasileiro se deu principalmente pela falta de investimento – 

capacitação de pessoal e investimentos em infra-estrutura. Dado o atual momento da 

economia brasileira de necessidade de cortes de gastos, uma solução seria a 

liberdade de investimentos e de competição na zona portuária, seguida de uma 

mudança na legislação, com concessão de isonomia tributária nos trajetos de longo 

curso. 

Já o transporte rodoviário é caracterizado por um elevado número de pedágios e 

poucos investimentos em conservação e manutenção das estradas. É necessária uma 

revisão dos contratos das antigas concessões buscando soluções para a redução de 

custos. A volta do selo pedágio- aqui somente para os caminhões que transportam 

carga, não para todos os veículos- reduziria de forma substancial o gasto com 

pedágios no transporte rodoviário. 

O planejamento de integração de modais com as hidrovias possui amplo potencial – 

as trandings estão investindo nessa opção, ainda de forma insuficiente em relação à 

produção total – que pode ser usado por todo o sistema econômico brasileiro e não 

somente pelo complexo da soja. 

Há linhas ferroviárias, que poderiam ser usadas na integração modal dos transportes, 

inoperantes, mas para o seu uso seria necessário um estímulo ao transportador 
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ferroviário independente, junto com um mecanismo de revisão e alteração na lei 

ferroviária. 

A capacidade de armazenamento ajudaria a diminuir o colapso portuário e 

fortaleceria o produtor. O fortalecimento e a ampliação das cooperativas poderiam 

propiciar um aumento do investimento em silos- segundo Caixeta Filho (2009) a 

capacidade instalada de armazéns nas fazendas brasileiras é de apenas 9% - 

diminuindo com isso o poder de mercado das trandings que são responsáveis pelas 

melhores condições de armazenagem do país.  

A capacitação, de noções básicas de mercado financeiro, de funcionários nas 

cooperativas ajudaria a utilização por muitos produtores de instrumentos de hedge 

de preço e cambial. Na prática muitos produtores ainda desconhecem, não sabem 

usar ou têm receio desses instrumentos e preferem muitas vezes recorrer ao 

financiamento da produção por meio das trandings ou da Cédula do Produtor Rural 

(CPR). 

A lei 11105/05 de Biossegurança foi um importante passo na regulação da questão 

da transgenia no Brasil. Porém os padrões fitossanitários no país não estão 

totalmente adaptados as exigências do mercado externo e ainda causam perdas de 

toneladas de grãos ao ano. Uma unificação do controle e da fiscalização nos 

produtos destinados ao mercado interno e externo diminuiria o custo de realização 

das mesmas pelos ganhos de escala e evitaria relevantes perdas. 

Acordos de comércio devem ser estimulados, pois muitos países cobram elevados 

impostos na importação de farelo e óleo de soja e muitas vezes isentam o grão. Isto 

diminui a agregação de valor das nossas exportações. 

Investimentos na indústria de insumos são necessários. A indústria de fertilizantes e 

defensivos agrícola não tem conseguido acompanhar o aumenta na demanda desses 

insumos e a importação dos mesmos pode se tornar um gargalo ao processo 

produtivo ao elevar os custos. 

 Parcerias público-privadas são boas formas de financiamento à pesquisa e 

tecnologia no país. Os investimentos públicos em tecnologia por intermédio das 

universidades e centros de pesquisa não pode ser reduzido. A Embrapa é um centro 



 62 

de excelência mundial, e sem a mesma, grande parte do desenvolvimento atual da 

soja e de outras culturas no país não seria possível. 

Em síntese, as expectativas à manutenção da competitividade da soja a longo prazo 

são positivas, apesar dos graves entraves apresentados. O MAPA (2011) projeta 

uma taxa de crescimento anual de produção da soja de 2,43% até 2019. Porém a 

taxa mundial estimada é de 2,56% para os próximos 10 anos. A comparação das 

taxas indica uma leve perda da competitividade nesse período. 
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