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RESUMO 

As fronteiras agrícolas recentemente têm avançado de forma acelerada, sendo um 

dos maiores fenômenos acontecidos na economia agrícola brasileira. O maior 

desafio a ser enfrentado são os problemas advindos destas novas fronteiras 

agrícolas que é sua distância das zonas portuárias. Observa-se que o deslocamento 

dos produtos exportados para o porto de Santos geram gastos enormes, 

acarretando um acréscimo do custo do produto final, isto por sua vez compromete a 

competitividade do Brasil em meio ao mercado internacional, causando a diminuição 

das exportações brasileiras. Desta maneira este artigo tem como objetivo entender 

qual a importância dos custos para o transporte rodoviário da soja no Brasil. A 

metodologia usada neste trabalho teve como base referências de artigos, sites e 

livros de autores que tratam especificamente o tema da soja. Essa discussão nos 

possibilitou concluir que as vertentes para a melhoria dos custos, estão inseridas na 

logística adotada pelo sistema de transporte brasileiro, as principais causas se 

voltam para a distância percorrida dos estados produtores ao porto de Santos, 

entendemos que a necessidade de um planejamento logístico torna-se de 

fundamental importância. 
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1. Introdução 

De acordo com um artigo publicado no XLVI congresso da sociedade 

Brasileira de economia, administração e sociologia Rural (2008), as fronteiras no 

setor agrícolas tem sido um fenômeno observado na economia agrícola, tendo um 

acréscimo acelerado nos anos mais recentes, a minimização do custo do transporte 

é um aspecto que vem ganhando destaque neste setor. Investir em novas 

tecnologias em grandes propriedades de terra tem proporcionado para as principais 

regiões produtoras do agronegócio, a aproximação dos fornecedores de insumos, 

armazenadores e indústrias de processamento, das zonas de produção atendendo 

assim aos princípios da racionalidade econômica, em que a minimização dos custos 

é fator principal. 

Segundo Abiove (2014), a soja vem apresentando variações dinâmicas em 

seu preço, tendo uma oscilação de períodos altos e baixos. Os dois maiores 

produtores de soja, são o estado do Mato grosso e Paraná, sendo que o estado do 

Mato grosso é o maior produtor do Brasil, oferecendo o menor preço em todos os 



anos. Em segundo lugar temos o estado do Paraná que manteve os maiores preços 

de 2003 a 2006, o estado de São Paulo apresentou maior preço no ano de 2007 e 

durante os próximos cinco anos, o maior preço foi ofertado pelo Rio grande do Sul. 

A principal importância do sistema de transporte para a economia de um país 

é a sua movimentação, este sistema possibilita a chegada dos produtos aos seus 

consumidores, o acesso à matéria prima e também o escoamento da produção. Este 

por sua vez está interligado com todos os outros setores da economia. A ineficiência 

dos modais do setor de transportes de cargas do Brasil sofre competitividade com as 

empresas nacionais, ocasionando altos custos para o país, este fator limita o 

desenvolvimento regional e internacional do Brasil, a falta de um planejamento dos 

investimentos do sistema, gera uma incapacidade de acompanhamento da demanda 

nacional. 

Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo entender a importância 

dos custos para o transporte rodoviário da soja no Brasil, notando que o custo do 

transporte interfere de maneira significativa no preço final do produto, este por sua 

vez é de fundamental importância para a competitividade da soja no mercado 

internacional. A metodologia foi baseada em autores que tratam do tema aqui 

exposto, artigos, sites e livros serviram como referência para a conclusão do artigo. 

2. Desenvolvimento 

2.1 A soja e sua importância econômica 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – EMBRAPA 

(2004), a soja é conhecida como uma das mais antigas plantas cultivadas no mundo, 

originada na costa leste da Ásia e sua evolução se deu por meio do cruzamento 

natural entre duas espécies de soja selvagem, que posteriormente foi melhorada por 

cientistas chineses. No Brasil a soja teve origem no ano de 1882 por meio dos 

Estados Unidos e o primeiro registro de cultivo de soja no país foi no município de 

Santa Rosa – RS em 1914, mais sua importância econômica foi adquirida somente a 

partir de 1940. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – 

Mapa (2014), o volume de exportação acumulado de soja embarcado pelo principal 

porto brasileiro aumentou nos sete primeiros meses de 2014, comparado ao mesmo 

período de 2013, em 2013 o total foi de 31,76 milhões de toneladas e em 2014 de 

37,84 milhões de toneladas exportadas. Atualmente nos sete primeiros meses de 



acordo com o MAPA (2014), o porto de Santos foi o maior exportador com o valor de 

12,65 milhões de toneladas exportadas. 

De acordo com a EMBRAPA (2013), o Brasil é o segundo maior produtor de 

soja, produzindo 81,5 milhões de toneladas na safra 2013/2014, perdendo para os 

Estados Unidos, que é o maior produtor, responsável pela produção de 82,6 milhões 

de toneladas. Os levantamentos realizados pela Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB (2013), em setembro de 2012, demonstram que o estado 

do Mato Grosso é o maior produtor de soja do país, responsável por (32,91%) da 

produção brasileira, seguido por Paraná (16,48%) e Goiás (12,43%). De acordo com 

os dados de crescimento da soja a CONAB (2014), afirma que a soja cresceu 8,9 na 

região centro Oeste do Brasil e na região Sudeste teve uma redução de 8,2 % em 

relação ao exercício anterior. 

                     

            Gráfico 1. Comparativo de área, produtividade e produção da Soja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   Fonte: Elaborado pelo autor (Dados CONAB) 

2.2 A soja no Brasil  

Segundo a EMBRAPA (2014), a soja foi introduzida no Brasil, por volta de 

1882 quando Gustavo Dutra, professor da Escola de agronomia da Bahia, realizou 

experimentos de cultivares na Bahia introduzida pelos estados Unidos. O 

experimento realizado posteriormente no instituto de agronomia de campinas - SP, 

realizado em 1900 - 1901, estes promoveram a primeira distribuição de sementes de 

soja para os produtores paulistas. Acontece então neste período o primeiro cultivo 

de soja no Rio Grande do Sul. 



No Brasil a competitividade sempre se baseou na riqueza de produtos 

naturais e do setor de agropecuário, tendo sua especialização no setor de alimentos 

e agronegócio. Para a economia de um país o setor de agronegócio tem papel de 

suma importância no desenvolvimento sócio econômico. Segundo a Federação das 

Indústrias dos Estados de Mato Grosso o Brasil Possui 70% de suas áreas 

cultiváveis e busca as condições necessárias para responder ao desafio de 

modernização imposto pelo ambiente competitivo dos anos 90 (EMBRAPA, 2014). 

A produção da soja interliga os demais segmentos da economia, sendo a 

essência de toda a cadeia econômica, Barros et al (1997), explica que a 

estabilização da economia e a eliminação do processo inflacionário brasileiro 

recuperaram entre os agentes econômicos a noção de preços relativos, trazendo a 

tona ineficiência no campo da infraestrutura e distorções que reduzem a 

competitividade dos produtos brasileiros. 

Assim como no mercado interno, a soja também vem se destacando na 

captação de divisas no mercado internacional. Os principais produtores mundiais de 

soja são os Estados Unidos, Brasil, Argentina e China, que juntos produzem 

aproximadamente 90% da soja do mundo (USDA, 2007). De acordo com Bitencourt 

et al. (2010), o Brasil encontra-se em vanguarda mundial da tecnologia de produção 

de soja nas regiões tropicais e que a situação do país é bastante favorável ao tratar 

da produção da mesma. 

3.  Porto de Santos 

O marco oficial da inauguração do Porto de Santos aconteceu no dia dois de 

fevereiro do ano de 1892, quando a então companhia Docas dos Santos-CDS, 

entregou a navegação mundial os primeiros 260m de cais na área, até hoje 

denominada do Valongo. Naquela data, atracou no novo e moderno cais, o vapor 

“Nasmith”, da bandeira inglesa. O inicio da operação, em 1867, de São Paulo 

Railway, ligando por via ferroviária a região da Baixada Santista ao Planalto, 

envolvendo o estuário, melhorou substancialmente o sistema de transportes, com 

estímulo ao comercio e ao desenvolvimento da cidade e do estado de São Paulo 

(Porto de Santos, 2014).  

Segundo dados do Porto de Santos (2014), o recorde de movimentação de 

carga em junho, somando 9,825 milhões de toneladas, alta de 5,4% ante ao mesmo 

mês de 2013. Segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), de 



janeiro a junho, no entanto, foram movimentadas 52,8 milhões de toneladas, queda 

de 1,6% ante ao primeiro semestre do ano passado. Segundo a Codesp o resultado 

no acumulado se deu pela queda de 3,1% na movimentação de carga de 

exportação, o balanço da Companhia apontou ainda que a carga de exportação foi o 

principal fator que levou à alta em junho: 6,950 milhões de toneladas, um incremento 

de 8,1% ante a junho de 2013. A carga de importação recuou 0,7% no mesmo 

período. Dois dos maiores estados produtores e exportadores de soja no Brasil 

estão localizados na área de influência primária do Porto de Santos, que junto com 

mais três estados representa, 75 milhões de pessoas, 67% do PIB do Brasil e 56% 

da Balança Comercial brasileira, em valores.  

                Gráfico 2. Andamento do porto de Santos 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaborado pelo autor (dados: www.portodesantos.com.br) 

 

4. Custos do Transporte da soja 

Segundo Fleury (2003), no Brasil os preços relativos dos diferentes modais de 

transporte possuem a mesma ordenação encontrada nos EUA: aéreo (maior), 

rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário (menor). De acordo com Bowersox e 

Closs (1996), esses preços relativos são refletidos de certa forma, a estrutura de 

custos de cada modal que, por sua vez, torna-se reflexo das suas Características 

operacionais. 

De acordo com Coyle, Bardi e Novack (1994), Bowersox e Closs (1996) e 

Fleury (2003), a qualidade do serviço oferecido pelos diferentes modais de 

transporte pode ser avaliada por meio de cinco dimensões principais: tempo de 

http://www.portodesantos.com.br/


entrega médio (velocidade), variabilidade do tempo de entrega (consistência), 

capacitação, disponibilidade e frequência. 

Segundo Tavares (2004), feito uma comparação dos custos dos transportes 

brasileiros com dos EUA e argentina, o produto brasileiro perde a competitividade a 

cada movimentação, perdendo assim o ganho obtido no sistema produtivo, o autor 

cita também a ineficiência no sistema de armazenamento, que posteriormente 

ocasiona a formação de filas nos armazéns portuários. Para Ribeiro (2009), o 

transporte ferroviário seria uma alternativa para os problemas logísticos dos 

transportes, no entanto há falhas, a concorrência da malha ferroviária com o modal 

rodoviário, acaba por inibir as elevações do frete. A figura 1 ilustra que a distância é 

um dos principais custos gastos pelos  transporte da soja. 

     

    

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

         Figura 1: Custos nas regiões produtoras 

         Fonte: Aprosoja/agroconsult,(2010) 

 

5. Considerações Finais 

A logística do sistema de transportes Brasileiro apresenta divergências quanto 

ao seu custo e competitividade, sendo este um fator que preocupa a economia do 

país, este assunto vem sendo despertado por diversos aspectos. A complexidade 

deste sistema dificulta as possibilidades de melhoramento, a principal causa do 

aumento dos custos, a partir do referencial aqui exposto se caracteriza pela 

distância entre os estados produtores da soja e ao destino para exportação, no caso 

o porto de Santos. Analisamos como esta distância tem contribuído para um déficit 

no sistema de transporte brasileiro. Outro aspecto são os gargalos da infraestrutura 



das rodovias, a predominância do modal rodoviário para longas distâncias, aspecto 

este que tem definido a competitividade dos produtores, pois quanto maior à 

distância, mais elevado será o preço do frete, sendo que os produtores que se 

encontram mais próximos recebem vinte e três por cento (23), a mais que os outros. 

Segundo o ministério dos transportes (2014), há um planejamento para que o 

transporte possa atingir a todos os modais, a distribuição requer uma maior 

eficiência do sistema, que apresenta dificuldade e deficiências em sua logística.  

       Gráfico 3. Matriz de transporte 

             

 

   

 

 

              

     

          

                  

        Fonte: PNLT-Ministério dos transportes (2014) 

A secretaria dos Portos do Brasil vem implementando um conjunto de ações 

coordenadas para assegurar a disponibilidade e continuidade ininterrupta da 

operação dos diversos órgãos federais que atuam nos portos marítimos, sem que 

haja assim investimento em infraestrutura portuária.  

Torna-se necessário investir em tecnologias de informação e meios de 

comunicação, para que estas ações possam ser implantadas de maneira eficiente, 

sabendo que isto depende também da estrutura de cada porto, as melhorias no 

processo de controle e fiscalização contribuirão para a melhoria do sistema, a 

importância destas ações se evidenciam na disponibilidade do atendimento e dos 

serviços, podendo atender a demanda e as necessidades locais. 

Precisa ser visto que o transporte feito pelas ferrovias custa muito em relação 

o realizado pelas rodovias, no entanto a infraestrutura das rodovias precisa ser 



repensada. De forma que os aspectos aqui citados nos voltam para elaboração de 

planos e investimentos logísticos, percebendo o beneficiamento dos produtores que 

acabam por desvalorizar sua safra com a competitividade do mercado de soja 

brasileiro. A crise econômica do Brasil ocorrida nos últimos anos proporcionou a 

queda dos índices de melhoramento, esta crise fez emergir um cenário de escassez 

de investimentos na grande área de fronteira agrícola dos transportes do país.  
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