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RESUMO

A Presente pesquisa busca analisar a logística da soja no Brasil, através de sua característica,
entender como ocorre e o quanto impacta na competitividade do comércio internacional do
produto. De modo a compreender a importância da soja para a economia do Brasil e os
reflexos no desenvolvimento, defendendo a teoria da integralização e o desenvolvimento em
cadeia do país como consequência. Percorremos respectivamente: as Teorias da Base da
Exportação de North, em busca de compreender os estágios de desenvolvimento e a
importância dos custos de transporte; A importância da Integralização Regional das teorias de
Myrdal e Hirschman; E analisamos a importância da soja para o país e os impactos da
logística na competitividade do produto. Assim, a pesquisa elucida os estágios do
desenvolvimento de um país, analisa a importância do custo de transporte para tal, estuda o
caso da soja dado as suas complexidades e importância para a economia do país, as vantagens
da integralização do país para a logística do produto, os impactos na competitividade
internacional e os retornos econômicos.

PALAVRAS-CHAVE: Logística da soja. Transporte de soja no Brasil. Teoria da base da
exportação de North. Integração regional e desenvolvimento.

ABSTRACT
The present research seeks to analyze the soy logistics in Brazil, through its resource, to
understand how it occurs and how much it impacts on the international commercialization of
products. In order to understand the importance of soy for the economy of Brazil and the
reflexes without development, defending the theory of integration and development in the
country's chain as a consequence. Routes respectively: as Northern Export Base Theories,
seeking to understand the development aspects and the importance of transport costs; The
importance of Regional Integration of Myrdal and Hirschman theories; And it analyzes the
importance of soy for the country and the impacts of logistics on product competition. Thus, a
research that elucidates the development processes of a country, analyzes the importance of the
transport cost for this, studies the case of soy given its complexities and importance for the
country's economy, as the advantages of the country's integration for the product logistics,
impacts on international promotion and economic returns.

KEY WORDS: Soybean logistics. Soybean transport in Brazil. North export base theory.
Regional integration and development.
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1 INTRODUÇÃO

Dado a importância da soja para nosso país, a qual a concentração da produção se

encontra na região no Centro Oeste, a reflexão dos caminhos percorridos e a eficiência do

transporte utilizados para o transporte da produção até os principais portos e suas influências

no mercado internacional da soja se faz necessária para compreender ganhos competitivos no

mercado da soja, ganhos econômicos para o país e seus reflexos no desenvolvimento do

Brasil.

A presente pesquisa tem por objetivo estudar os desafios encontrados pela logística

brasileira no escoamento da produção da soja e como essa questão tem interferido na

competitividade do Brasil nas relações de comércio internacional. Dado as perdas na

competitividade da soja decorrem de uma logística ineficiente derivada dos custos do

transporte, por consequência dos modos de transportes utilizados no processo logístico.

Utilizando como fundamento a Teoria da Base da Exportação, investigamos a critica

de North aos estágios de desenvolvimentos regional desenvolvidos pelos teóricos do

desenvolvimento regional e da Teoria da Localização, analisamos sua reorganização dos

estágios evidenciando a importância do custo de transporte, assim partimos da premissa da

importância do transporte para além da competitividade do mercadológica da soja.

Compreendemos a análise da logística do transporte da soja como uma forma de

construir estratégias que visem a superação das dificuldades atualmente encontradas no

escoamento desta produção. Utilizando a teoria de causação circular de Myrdal (1960),

apontando como funcionam os efeitos regressivos no Brasil e buscando analisar a

integralização das regiões por meio dos investimentos na infraestrutura do transporte no

Brasil, como fonte dos efeitos fluentes que auxiliam no desenvolvimento do país.

Seguindo esse pensamento, analisamos o crescimento desigual da teoria de Hirschman

(1977), visualizando o crescimento de uma região em detrimento da outra, buscando de

maneira similar ao Myrdal entender os efeitos regressivos, o papel do estado para fomento

dos efeitos fluentes, apostando na integração das regiões, relacionando-a aos investimentos

em infraestrutura do transporte brasileiro.

A concentração do modo rodoviário como opção para o escoamento da produção é

dada por uma busca por menores custos generalizados. Entretanto, há muitas razões de não

ser o modo mais adequado para o escoamento da soja do Centro-Oeste para os portos da



Região Sul e Sudeste. Desta forma, a ineficiência logística corrobora com as perdas da

competitividade do país na produção de soja.

A precária infraestrutura das rodovias e dos transportes rodoviários compõem grande

desafio enfrentado pelo mercado agrícola em transportar a produção do interior para o litoral

do país, desafio este acentuado pelo crescimento da interiorização das lavouras, em

comparação ao aumento da sua participação nas exportações, se constituindo uma evidência

da ineficiência da estrutura logística vigente (ALMEIDA et al., 2016, p. 562).

Logo, dado a ineficiência do modo rodoviário e a precariedade das rodovias do Brasil

utilizadas, este trabalho visa contribuir de maneira refletir sobre este fato e indicar que com o

desenvolvimento do transporte para a logística do transporte da soja, dada a sua importância,

poderíamos ter efeitos que fomentariam a integralização das regiões e galgar para o

desenvolvimento do país.

Assim, atrelar infraestrutura atrelada ao transporte como ponto importante para ganhos

competitivos do comércio internacional da soja, e ir para além dos ganhos, mas também

apresentar que tal investimento pode ser uma possibilidade de contribuir para o

desenvolvimento do país dada a importância da soja para economia brasileira e a

possibilidade de grandes impactos econômicos e sociais.

Estudamos a importância da soja no Brasil, como é construída a demanda pela

commodity, como é constituída a sua produção no Brasil, entendendo a localização e quais os

impactos no custo de transportes. Também buscamos conhecer a posição no mercado

internacional comparando com os seus concorrentes e observando a variável da logística da

soja.

Elucidar a importância do transporte e a necessidade de investimentos em modos de

transporte no Brasil, em razão do país ser caracterizado por um grande território, torna-se uma

ferramenta importante para fomentar o investimento no transporte brasileiro, estudar os

ganhos para o país, tanto na logística da soja, e com a diminuição recorrente do custo do

transporte, quanto na mobilidade dos fatores no país.

Buscamos, portanto, produzir formas de elucidar as perdas do país com a utilização

dos modos vigentes, corroborando para o investimento em modos de transportes mais

eficientes, que levem em consideração as características do país, contribuindo, dessa forma,

para o desenvolvimento não somente de regiões de maneira isolada, desigual, mas sim do país

como um todo através da integralização e da oportunidade de melhor mobilidade dos fatores.

Com o objetivo de melhor apresentar este estudo, os referenciais teóricos e, empíricos,



a trajetória metodológica, a apresentação e discussão dos resultados e suas conclusões, este

texto foi organizado em cinco capítulos. A seguir são apresentados o embasamento teórico e

empírico, os quais contribuíram para reflexões realizadas na análise das informações obtidas.

As seções seguintes apresentam a trajetória metodológica do estudo, a análise e discussão dos

resultados à luz da literatura e as considerações finais a que se chegou ao término da pesquisa.

2. TEORIA DA BASE DA EXPORTAÇÃO DE NORTH

O trabalho de North (1977), a princípio, identifica os problemas encontrados na Teoria

da Localização dos EUA. O autor parte dos trabalhos pioneiros como o de Von Thünen,

Weber, Lösch, entre outros. Autores que, segundo ele, desenvolvem tal análise com o objetivo

de aplicar aos problemas e sintetizar o interesse crescente pela teoria da localização como um

novo campo das ciências econômicas.

North (1977) analisa a inconsistência dos teóricos de crescimento regional no estudo

do desenvolvimento das regiões dos EUA, elucidando os erros nas sequências dos estágios

percorridos no desenvolvimento americano, apresentando a falta de semelhança e as suas

implicações políticas.
A principal dificuldade é o fato de que a teoria do crescimento econômico regional
tem pouca relevância para análise do desenvolvimento das regiões dos Estados
Unidos. A sequência de estágios descrita pela teoria não só apresenta pequena
semelhança com o desenvolvimento americano, mas, também, suas implicações
políticas fundamentalmente errôneas. (NORTH, 1977, p. 333)

O autor faz uma crítica à sequência de estágios sistematizados na teoria do

desenvolvimento regional e história econômica regional dos EUA. De acordo com North

(1977, p. 335), “quando essas sequências de estágios são confrontadas com a história

econômica das regiões americanas, surgem duas objeções básicas”. A primeira, é que os

estágios apresentam pouca semelhança com o real desenvolvimento das regiões, não

apresentam qualquer porquê do crescimento e da mudança. A segunda objeção é sobre a falta

de utilidade e a maneira “enganadora” que os estágios são construídos, pelo fato de

enfatizarem a necessidade e as dificuldades de promover a industrialização.

De maneira resumida, conforme apresentado no estudo de North (1977), os estágios

são esquematizados pelos teóricos da localização e do crescimento regional da seguinte

forma: o primeiro é caracterizado por uma economia de subsistência, autossuficiente, onde há

pouco investimento ou comércio. A localização da camada principal da população ocorre

conforme a distribuição dos recursos naturais.

O segundo estágio, elaborado pelos autores Hoover e Fischer (1949), é dado pelo



surgimento da segunda camada a partir da melhoria do transporte e, assim, o desenvolvimento

de algum comércio e especialização local.

Surge uma segunda camada da população que começa a gerir modesta indústria
locais para os agricultores. Uma vez que as matérias primas, o mercado e a mão de



obra são supridas originalmente pelas populações agrícolas, a nova “super estrutura
industrial”, tem sua localização determinada pela localização da “camada básica”.
(NORTH, 1977, p.181 apud HOOVER; FISCHER, 1949, p.182-184)

O terceiro estágio aborda o deslocamento que ocorre através de uma sucessão de

culturas agrícolas para a cultura pecuária extensiva à produção de cereais, fruticultura,

laticínios e horticultura, em decorrência do aumento do comércio inter-regional.

No terceiro estágio, surge uma divergência entre a teoria da localização e a teoria do

desenvolvimento regional ao enfatizar o padrão histórico do feudalismo. North (1977) omite

esse processo, por considerá-lo de pequena significância para o desenvolvimento americano.

Porém, admite que grande parcela do seu argumento elucida que as sequências de estágios

têm como base experiências europeias de superação do feudalismo ignorando a divergência

do padrão americano.

Entretanto, é parte importante do meu argumento de que os teóricos americanos da
localização têm aceito, implicitamente, uma boa parcela dessa sequência de estágios
com base na experiência europeia de superação do feudalismo, sem reconhecer a
significativa diferença que existe entre este padrão de desenvolvimento e o
americano. (NORTH, 1977, p. 335)

No quarto estágio, o autor apresenta a necessidade de industrialização elucidada pelos

autores Hoover e Fischer (1949) que, segundo os mesmos, é corroborada pelo crescimento da

população e dos rendimentos decrescentes da agricultura e de outras indústrias extrativas. Ou

seja, significa a necessidade da introdução das atividades secundárias, indústrias

manufatureiras e mineração, numa escala considerável.

O estágio final, o quinto, é caracterizado pela especialização na região nas atividades

terciárias, quando produzem para exportação, exportando capital, mão de obra qualificada e

serviços especiais para regiões menos desenvolvidas. Nesse estágio final, o custo de

transporte tem papel principal através dos avanços dos estágios sucessivos de

desenvolvimento (North, 1977).

Assim, é apresentado no artigo a maneira que os autores que são criticados por North

(1977) constroem a sequência de estágios do desenvolvimento americano. Começando com

uma economia de subsistência que se expande, tornando necessária a industrialização. Com o

crescimento da produção em crescimento, ocorre a especialização nas atividades terciárias até

o momento que passam a ser produzidas para exportação. É explorado nesse último estágio o

custo de transporte como parte principal do desenvolvimento.



Concordando com a teoria de North sobre a incoerência dos estágios, podemos inferir

que as regiões têm o seu desenvolvimento de forma diferente do padrão europeu por uma

série de fatos históricos, o tornam incompatíveis com outras realidades.

É apresentado no artigo de North a história econômica do Pacífico Noroeste, no qual é

elucidada a falta da compatibilidade do desenvolvimento regional com os estágios. Onde o

desenvolvimento não é dado por uma evolução gradual a partir da economia de subsistência,

mas decorrente da capacidade de produzir artigos exportáveis (North, 1977).

Na América colonial, assim como no Brasil, o desenvolvimento se deu em torno da

capacidade de exportar produtos e o desenvolvimento é decorrente desse avanço, novamente

confirmando a incompatibilidade com a teoria de evolução a partir de economias de

subsistência.

Mesmo a muito conhecida generalização histórica dos teóricos da localização, de
que a redução dos custos de transporte transforma o padrão disperso e ubíquo de
produções em outro padrão de crescente concentração, não é válida para os Estados
Unidos. Muitas regiões pioneiras dos Estados Unidos desenvolveram-se, a princípio,
em torno de um ou dois produtos exportáveis e só diversificaram sua base de
exportação depois que ocorreu a redução dos custos de transporte. (NORTH, 1977,
p. 338)

North revisa suas perspectivas sobre o crescimento econômico regional usando como

base os estudos do crescimento da economia canadense de Harold Innis, abordando a

importância dos produtos primários exportáveis, “principal artigo produzido por uma região”

(NORTH, 1977, p. 338), na configuração de novas economias.

De acordo com o autor, as vantagens comparativas nos custos relativos da produção

refletiam no desenvolvimento de um artigo de exportação, nesses custos relativos são

incluídos os custos de transferência, que serviam para limitar a extensão do mercado

exportador.

A demanda pelo artigo de exportação passa a ser um fator exógeno, enquanto o

processamento e o custo de transferência não, ele serve para promover o seu bem-estar

econômico, as regiões novas procuravam reduzir esses dois custos. Existia bastante esforço

por parte das regiões novas para subsídios federais e estaduais para melhoramento interno,

com o objetivo de reduzir os custos de transferência para melhorar a posição competitiva de

seus produtos de exportação.

A medida que as regiões cresciam em torno de uma base de exportação,
desenvolviam-se as economias externas, o que melhorava a posição do custo
competitivo de seus artigos de exportação. O desenvolvimento de organizações



especializadas de comercialização, os melhoramentos no crédito e nos meios de
transporte, uma força de trabalho treinada e indústria complementares, foram
orientados para a base de exportação (NORTH, 1977, p. 339)

Anteriormente, o autor classifica como “produtos primários” os principais artigos

produzidos, produtos da indústria extrativa. Para maior entendimento, ele utiliza “produtos de

exportação” como expressão que indica os itens individuais, dado que produtos de exportação

podem incluir produtos do setor secundário ou terciário. Já os produtos de exportação de uma

região, coletivamente, é expressado pelo termo “Base da Exportação”.

Assim, identificamos mais uma vez a importância de considerar o transporte como

variável importante para o desenvolvimento de uma região. No caso da soja, e utilizando a

premissa que a mesma se configura como um produto primário, corroboramos com a ideia

que para melhora da posição competitiva é necessário diminuir os custos de transporte, custos

de transferência e, assim, aumentar os esforços para o melhoramentos internos.

Avançando na teoria de North, observamos a maneira que as regiões crescem,

explorando o significado da base da exportação molda o caráter da economia de uma região.

Para North (1977), a base de exportação tem papel essencial na renda per capita de

uma região, mesmo que os rendimentos dos fatores de produção nas indústrias de exportação

tenham uma importância direta, tal efeito indireto apresenta o papel mais importante. Dado

que historicamente a região tem se mostrado dependente do destino da base de exportação.

Trazendo isso para o estudo do caso da soja no Brasil, considerando sua importância

para economia, identificando semelhanças claras em pontos que gostaríamos de elucidar nessa

pesquisa, pontos que podem ser considerados a causa para perda de competitividade do setor

agroexportador e percebemos que o custo de transporte, que é algo que apontamos neste

estudo como ponto importante para o desenvolvimento, é corroborado pela teoria da base da

exportação de North. Para ele, “quando nos voltamos mais para o papel das exportações na

formação do padrão de urbanização e centros nodais, ingressamos em um campo que tem sido

mais profundamente explorado por teóricos da localização e geógrafos.” (NORTH, 1977, p.

342). Tais autores desenvolvem as implicações de cada estágio do crescimento econômico,

com o objetivo de explicar a sequência do padrão de urbanização, contudo, o padrão

Americano difere desse modelo em muitos aspectos.

Estudar estes aspectos nos levaria para um outro lado, distante do que buscamos, mas

é compreendido que o papel da base da exportação tem papel importante na formação do



crescimento dos centros nodais, dado que “os nódulos crescem por causa de vantagens

locacionais especiais, as quais diminuem os custos de transferência e processamento dos

artigos de exportação”( NORTH, 1977, p. 342)

O autor conclui assim o significado da base da exportação, elucida o papel básico que

as exportações desempenharam na história, com o objetivo de evidenciar o problema crítico

das causas do crescimento de uma região. Para ele, se torna transparente que o crescimento da

região está associado ao sucesso de suas exportações, mas é encontrado um obstáculo para

que o processo de crescimento seja continuo, industrializar-se. Já que para ele a

industrialização é o estágio mais difícil de se alcançar, logo é a fonte de problemas de regiões

estagnadas.

Hoover e Fischer (1949) mostram três fatores que tornam difícil essa transição:

(1) a necessidade de meios de transporte grandemente melhorados, o que necessita
investimento de capital em grande escala; (2) necessidade de intensificação da
divisão geográfica do trabalho; (3) o fato de que a tecnologia industrial é
desconhecida em uma região agrícola. (NORTH, 1977, p. 343 apud HOOVER;
FISCHER, 1949, p.184).

Resumidamente, o autor apresenta de maneira sistematizada três pontos: o primeiro é

que não existe razão para que todas as regiões possam se industrializar para continuar

crescendo; o segundo é que as indústrias secundária e terciárias automaticamente se

desenvolvem em uma região, consequência das vantagens locacionais da indústria orientada

para a matéria prima e do sucesso de seus produtos de exportação apresentando, assim,

reflexo passivo no crescimento da renda da região; o terceiro ponto é dado pelo conceito de

industrialização ser ambíguo, necessitando de maior esclarecimento de qual a sua utilização.

Dado que o crescimento de uma região está relacionado ao sucesso de sua base de

exportação, o autor indica a necessidade de detalhar as razões do crescimento, declínio e

mudança na base de exportação. Respectivamente as principais razões de declínio são, para

North, as mudanças na demanda exterior à região, exaustão dos recursos naturais, custos

crescentes em relação a uma região competidora, e mudanças tecnológicas que alteram a

composição do insumo. Historicamente, uma das razões importante do crescimento das

exportações foi o maior desenvolvimento do transporte.

Uma região pode se expandir como resultado do crescimento da demanda de seus
bens de exportação existentes, seja devido a um aumento da renda na área de
mercado, ou a uma mudança dos gostos. Da mesma forma, um melhoramento na
posição de custos de processamento, ou transferência, dos produtos de exportação da



região em relação às regiões competidoras, promoverá o desenvolvimento.
(NORTH, 1977, p.346).

Se essa afirmação de North se faz correta, a nossa teoria de que o melhoramento dos

custos de transporte, por meio de investimento em interno nas vias de transporte da soja,

poderá desencadear no desenvolvimento do país. Seguindo essa linha de pensamento da

teoria, considerando a importância desse produto de exportação, chegamos a conclusão de que

o melhoramento desse ponto é importante para expandir o resultado da demanda desse bem,

escorado que esse bom desempenho da exportação acarreta em bem-estar econômico.

North reexamina a teoria locacional e a teoria do crescimento econômico regional,

adianta algumas proposições com a intenção de descrever de maneira mais compatível com a

realidade o desenvolvimento histórico dos Estados Unidos.

O primeiro estágio é descrito por North como de subsistência, mas é apontado pelo

autor que é um estágio com baixa importância, porque ele só existiu por falta de uma

orientação para o mercado;

O segundo estágio é baseado “em uma ampliação gradual do mercado com melhores

condições de transporte, e no desenvolvimento de um segundo estrato para servir ao estrato

agrícola básico” ( NORTH, 1977, 349).

Os primeiros centros das cidades se localizavam de forma a não apenas se
localizavam de forma a não apenas servir o estado agrícola como também para
implementar a exportação dos produtos básicos da região. A prosperidade da região
dependia do seu sucesso na competição com outras áreas produtoras dos mesmos
produtos de exportação básico. Dessa forma, os esforços políticos e econômicos da
região se orientavam para redução dos custos de processamento e transferência.
(NORTH, 1977, p. 349)

O terceiro estágio do crescimento regional é descrito pelo autor como “a mudança

gradual do cultivo extensivo para o intensivo” (NORTH, 1977, p.349). Contudo, existem

outras razões que elucidam uma mudança na base de exportação, mesmo que seja crescente os

valores da terra que promoveram tal mudança. De acordo com o autor, “os novos meios de

transporte, as variações da demanda, os novos desenvolvimentos tecnológicos, a mudança nas

relações competidoras, os subsídios do governo para benefícios sociais básicos, e a guerra,

foram todos importantes (NORTH, 1977, p. 349).

O argumento principal deste trabalho de North é que a mudança de uma base agrícola

para uma base industrial é um passo que pode difícil, mas dispensável para o crescimento



econômico sustentado, que ele pode não ser necessário nem desejável. North acredita que não

há nada que impeça que haja crescimento na região da população e na renda per capita com

uma base de exportação agrícola. Onde o desenvolvimento da indústria secundária e terciária,

para o autor, ocorrerá de maneira automática.

O quarto e último estágio é caracterizado por uma economia regional madura que

exporta capital, técnicas e serviços especializados para regiões menos desenvolvidas. Porém o

estágio final não pode ser um padrão para todas as regiões. North pressupõe que surgem

algum tipo de relação equilibrada entre as regiões, ao passo que sejam menos significativos os

custos de transporte e os diferenciais de renda, nivelado pela mobilidade dos fatores a longo

prazo.

O crescimento das regiões tem sido desigual. Um determinado aumento da demanda
dos produtos de exportação da região (ou uma redução significativa dos custos de
processamento ou de transferência) tem dado origem a efeitos múltiplos na região,
ao induzir o aumento de investimento não apenas na indústria de exportação, mas,
também, em todos os outros tipos de atividade econômica.(NORTH, 1977, 350)

Concluímos que as criticas de North aos teóricos da Localização de do Crescimento

Regional que referem-se aos erros encontrados na sequencias de estágios do percorrido para

no Crescimento Regional Americano, esses estágios que são respectivamente o estágio de

economia de subsistência, o desenvolvimento do comércio, o comércio inter-regional, a

necessidade de industrialização e por ultimo a industrialização, o ajudam a delimitar estágios

que são mais correspondente a realidade dos EUA, trazendo para a nossa pesquisa, que também

é o caso do Brasil, essa característica em comum é por serem ambos países colonizados. Logo,

para North os estágios que são mais correspondente com a realidade do EUA e fazendo um

apanhado para o Brasil são sequencialmente a pouca importância do primeiro estágio, a

ampliação gradual do mercado ( Redução do custo de transporte e processamento), o processo

do cultivo do extensivo para o intensivo e exportação de técnicas capital e serviço para as

regiões menos desenvolvidas.

Percorremos esses estágios para por em evidencia a redução do custo de transporte no

processo de desenvolvimento de uma região de características de formação similares a do Brasil

, ou seja, um país colonizado. Assim evidenciando a importância da exportação e a redução do

custo de transporte poderemos fundamentar a importância da exportação da soja e a importância

da redução do custo de transporte desse produto para além de ganhos competitivos como um

fator que impulsiona o desenvolvimento do país.



3. INTEGRAÇÃO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo abordaremos a teoria do crescimento econômico divergente dos autores

Myrdal (1960) e Hirschman (1977). O objetivo é complementar a teoria da base da

exportação concordando com a sua importância, que tais autores evidenciam sobre o

desenvolvimento econômico de uma região.

3. 1. A INTEGRAÇÃO REGIONAL POR MYRDAL

Myrdal tem como objetivo central investigar as causas das desigualdades regionais, a

crescente disparidade entre as regiões pode ocorrer a partir de um círculo vicioso. Para ele,

esse processo descreve a causação circular acumulativa da desigualdade entre as regiões, que

sem a interferência do governo só se agrava.

A ideia que pretendo expor é a que, ao contrário, em geral não se verifica essa
tendência à auto estabilização automática no sistema social. O sistema não se move,
espontaneamente, entre forças, na direção de um estado de equilíbrio, mas,
constantemente, se afasta dessa posição. Em geral, uma transformação não provoca
mudanças compensatórias, mas, antes, as que sustentam e conduzem o sistema, com
mais intensidade, na mesma direção da mudança original. Em virtude dessa
causação circular, o processo social tende a torna-se acumulativo e, muitas vezes, a
aumenta, aceleradamente, sua velocidade. (MYRDAL, 1960, p.28).

Assim, na teoria desenvolvida por Myrdal, constata-se que o crescimento econômico

não tende ao equilíbrio e a razão disso advém da causação circular. As mudanças não são

compensatórias porque quando há uma mudança no sistema geralmente ocorre uma reação

que vai em direção da alteração inicial, ou seja, a direção do sistema vai no sentido da posição

inicial de modo cumulativo descendente ou ascendente.

No que tange à teoria de Myrdal é interessante observamos a importância da

integração das regiões no processo de desenvolvimento e utilizarmos a variável do custo de

transporte, que colocamos em questão nessa pesquisa, como um ponto que pode contribuir

para o êxito desse processo.

Em North foi evidenciado pela teoria da base da exportação a incoerência dos estágios

dos teóricos do crescimento econômico e da teoria locacional no caso do EUA, assim, nessa

teoria a importância do custo de transporte foi pautada em uma análise mais compatível com

países colonizados, saindo de uma perspectiva europeia.



Trazer a redução dos custos de transporte como uma das soluções para o crescimento

econômico, como mostrar os efeitos em toda economia e o que os torna possível se faz

necessário porque caso ocorra uma melhora no transporte brasileiro, a integralização

evidenciada por Myrdal corroboraria para o processo de desenvolvimento do país. Logo,

buscamos os pontos que integrados podem trazer desenvolvimento ao país, ou seja, investigar

a possibilidade do transporte no país e os pontos que a partir do desenvolvimento do

transporte serão também desenvolvidos.

Assim, a teoria de Myrdal contribui abordando que com o desencadeamento do

processo de desenvolvimento numa localidade é garantido a continuidade do crescimento

econômico nas economias interna e externas, em detrimento de outras regiões. Considerando

o jogo da livre força de mercado, há um processo acumulativo descendente na região

periférica e ascendente na região central que acarreta em um aumento acumulativo de fluxos

de migração de capital, de bens e serviços, dado pelo aumento das desigualdades

inter-regionais no país provocada por tal processo cumulativo. Esses movimentos de

migração, originados da região de expansão, produzem tanto estímulos desfavoráveis, os

chamados efeitos regressivos, quanto os favoráveis, que são os efeitos propulsores ao

desenvolvimento de outras regiões do interior do país.

Um processo acumulativo do mesmo caráter geral, descendente ou ascendente, será
também provocado por uma transformação nos termos de intercâmbio de uma
comunidade ou de uma região, quando a mudança é grande e suficientemente
persistente, ou por qualquer outra que resulte em acréscimo ou decréscimo
substancial nas quantidades econômicas inter-relacionadas: demanda, poder
aquisitivo e rendas, investimento e produção. A principal idéia, que desejo veicular,
é que o jogo das forças do mercado tende, em geral, a aumentar e não diminuir as
desigualdades regionais. (MYRDAL, 1960, p.42-43)

O autor aborda em sua teoria sobre os efeitos regressivos ou os backwash effects

produzidos na expansão de uma localidade, tais efeitos ocorrem através do comércio

inter-regional, benéficos às regiões mais favorecidas, prejudiciais às regiões mais pobres.

Porque há migração tanto de trabalhadores, capital e investimento, de maneira seletiva, das

regiões mais pobres para as centrais.

A população que se encontra em idade ativa para o exercício do trabalho e possui

melhor qualificação técnica tende a ir para a região em crescimento e permanece somente os

indivíduos menos produtivos que necessitam de mais gastos do governo. O capital também



segue essa lógica, migra-se para onde há a melhor taxa de remuneração dos investimentos,

onde as remunerações são maiores e mais seguras.

Além das migrações para as regiões mais prósperas, as regiões mais desfavorecidas

sofrem com deficiência de infraestrutura e de serviço públicos, assim, há uma ampliação no

grau de desigualdade entre as regiões.

Abandonadas à própria sorte, as regiões que não tivessem sido tocadas pelo surto
expansionista não poderiam manter bom sistema de estradas, aumentando, desse
modo, suas desvantagens no terreno da competição. As estradas de ferro seriam
construídas de maneira a atender à demanda da efetiva de transportes, isto é, sem
muita consideração às necessidades dessas regiões. (MYRDAL, 1960, p.47)

No caso do Brasil, identificamos a falta de infraestrutura nos modos de transporte, a

concentração do uso do modo rodoviário que por sua vez se apresenta ineficiente. O modo

ferroviário, o modo que seria o mais eficiente, não é o principal transporte utilizado para o

escoamento da soja da região do Centro Oeste para os principais portos.

Segundo Myrdal (1960), os chamados fatores não econômicos não são considerados

pela teoria econômica e são mantidos fora do âmbito da análise. Essa omissão representa uma

das principais características da deficiência da teoria, sendo a explicação da incapacidade

dessa teoria para formular os problemas dinâmicos do desenvolvimento econômico, em outras

palavras, como a teoria evita de propor esses problemas.

A teoria de Myrdal é caracterizada por uma análise dinâmica, desse modo, o mesmo

traz como evidência os fatores não econômicos, esses podendo ser a falta de infraestrutura do

transporte e os problemas sociais dos efeitos regressivos. A integralização das regiões

elucidada por sua teoria nos traz a oportunidade de darmos importância a análise da falta de

infraestrutura no transporte brasileiro.

Já os efeitos propulsores ou os spreads effects, de acordo com Myrdal (1960), tem o

mesmo caráter acumulativo dos efeitos regressivos, derivados da região em expansão,

atuando de maneira inversa que os efeitos anteriores. O efeito propulsor tem aspectos

positivos ao desenvolvimento das regiões mais atrasadas, pois há aumento das transações

comerciais nessas regiões- nas regiões periféricas há um aumento na produção de insumos e

produtos necessários à industrialização da região central.

Conforme o que é apresentado na teoria de Myrdal (1960) os efeitos propulsores,

originados pela região central, estimulam positivamente a produção e no emprego de

atividade econômicas em regiões vizinhas. Os efeitos regressivos, que assumem



características contrárias, escoam os fatores produtivos das regiões vizinhas para as centrais.

Tais efeitos regressivos tem maiores impactos do que os efeitos propulsores nas regiões mais

pobres e menores impactos nas mais ricas, fomentando a disparidade inter-regional. O autor

aponta a importância do papel do estado para conter essa disparidade entre as regiões.

Assim, as medidas políticas para integração nacional, que incluem igualização de
regiões, representam, apenas, uma fase do processo social acumulativo do
desenvolvimento econômico. Esse processo tem de ser concebido como de ordem
mais alta, uma vez que inclui também, além da evolução das forças do mercado, as
atitudes políticas do povo, as interferências estatais e, na realidade, todo o sistema
político. (MYRDAL, 1960, p. 67)

Interpretando os pontos do autor, identificamos que quanto maior o nível de

desenvolvimento de um país, maiores são os efeitos propulsores e menores os efeitos

regressivos. Com os níveis de desenvolvimento maiores, melhores são o transporte, a

comunicação, a educação, entre outros. E o Estado tem papel fundamental no

desenvolvimento regional.

O estudo do desenvolvimento do transporte para diminuir os custos referentes ao seu

transporte do Centro Oeste até os principais portos vai para além de uma análise que supõe

aumento do lucro da produção brasileira no mercado internacional, pois entender o círculo

vicioso que abarca o impedimento do desenvolvimento do país é o ponto de partida. Ou seja,

entendermos a desigualdade das regiões que, a partir da teoria de Myrdal, são cíclicas. A

desigualdade das regiões no Brasil é um ponto que podemos partir para entender os altos

custos de transporte, e que tais problemas são cumulativos, logo tendem a aumentar de

maneira acelerada.

Contudo, considerar que melhorar a infraestrutura do transporte é importante no

processo de desenvolvimento país é válido a partir do fato de que a integração das regiões

contribui para o êxito do processo.

Ao analisarmos os efeitos regressivos, pautados na teoria de Myrdal, são encontrados

indícios no Brasil, quando regiões com maior desenvolvimento contam com a concentração

dos recursos, esses recursos são caracterizados como capital, investimento, mão de obra

especializada. Já as regiões brasileiras menos desenvolvidas têm um escape dos seus recursos

e ocorre uma migração dos recursos das regiões menos favorecidas para as mais favorecidas.

Além do escape dos recursos, como analisado anteriormente, há escassez de infraestrutura e

serviços públicos, agravando os indícios do efeito regressivo.



A análise das migrações no Brasil é de fundamental importância para o
entendimento do processo de expansão do capitalismo e seus rebatimentos quanto a
ampliação das desigualdades regionais. Mudanças profundas na estrutura econômica
e social ocorreram na esteira desse processo nas últimas décadas. As regiões Sudeste
e Nordeste têm especial destaque nesse contexto, por serem os principais polos de
atração e expulsão de migrantes ao longo de todo o período de análise. (NETTO
JUNIOR et. al, 2003, p. 380).

Como já abordamos anteriormente sobre a teoria de Myrdal, as regiões centrais se

beneficiam com um processo acumulativo ascendente em detrimento do processo acumulativo

descendente das regiões periféricas. E o fluxo de migração de capital, bens e serviços é

decorrente desse processo.

Contudo, essas migrações podem obter não só o efeito regressivo de fuga dos recursos

das regiões periféricas, esse processo de migração, pode ocorrer de maneira favorável, de

modo que as regiões favoráveis possam contribuir com o crescimento de outra região.

Abordamos sobre o aumento das transações entre tais regiões, dado os efeitos

propulsores, as regiões desfavorecidas passam a produzir mais para abastecer as regiões

centrais, aumentando as transações comerciais. E isso pode trazer uma série de efeitos

positivos em cadeia, como o aumento de emprego nas regiões periféricas, renda, e assim,

ajudando no desenvolvimento das regiões, obtendo os mesmos efeitos cumulativos dos efeitos

regressivos.

O Estado pode contribuir fomentando políticas que fomentem a integralização, através

do fomento investimento em infraestrutura do transporte brasileiro. A conexão das regiões

pode trazer reduções nos custos de produção e transferência dos produtos.

3. 2 A INTEGRAÇÃO REGIONAL POR HIRSCHMAN

Similar a Myrdal, Hirschman (1977) acredita que o crescimento econômico produz

desigualdade entre as regiões e que a expansão da região produz efeitos favoráveis e

desfavoráveis ao crescimento de outras.

Como o crescimento pode ser transmitido de uma região, ou país, para outra.
Nesta investigação, partimos do pressuposto de que o progresso econômico
não ocorre ao mesmo tempo em toda parte e que, uma vez ocorrido, forças
poderosas provocam uma concentração espacial do crescimento econômico,
em torno dos pontos onde o processo se inicia. (HIRSCHMAN, 1977, p. 35)



De acordo com Hirschman (1977), o crescimento é desequilibrado no sentido

geográfico. Contudo, mesmo que o cenário regional apresente o crescimento desequilibrado

de maneira óbvia, não o revela da melhor maneira possível. Em uma análise do crescimento

desequilibrado podemos identificar que o progresso de um ponto provoca pressões, tensões e

coerções em um outro ponto. Entretanto, caso todos os pontos fizessem parte da mesma área

privilegiada de crescimento as forças que transmitem o crescimento de um país, região ou

grupo de pessoas para outro, serão fracas.

Os efeitos de fluência ou trickling-down, os efeitos favoráveis, estimulam o aumento

nas regiões mais pobres do investimento e das compras, fica mais agravado caso as

economias tiverem uma relação de complementaridade, pois captam parte do desemprego

disfarçado, aumentando a produtividade do trabalho e o consumo dessas regiões. Com isso,

há, então, um crescente na circulação de bens e pessoas, logo o transporte entra como um

fator importante para tal.

O crescimento do Norte causará uma série de repercussões econômicas diretas no
Sul, algumas favoráveis, outras adversas. Os efeitos favoráveis consistem de efeitos
de fluência do progresso nortista; sem comparação, o mais importante destes efeitos
é o aumento das compras e investimentos no Sul, um aumento que certamente
ocorrerá se as economias das duas regiões forem complementares. Além disso, o
Norte pode absorver parte do desemprego disfarçado do Sul, e assim aumentar a
produtividade marginal do trabalho e os níveis de consumo “per capita” do Sul.
(HIRSCHMAN, 1977, p. 40)1

Já os efeitos regressivos ou polarization effects, os efeitos desfavoráveis, são efeitos

que geram concorrência das regiões mais atrasadas com as desenvolvidas, onde os

empresários, técnicos e administradores migram das regiões mais desfavorecidas para as

desenvolvidas. Logo, uma saída encontrada por Hirschman (1977) para anular os efeitos

regressivos decorrentes da região em expansão é o planejamento dos gastos públicos.

O efeito de polarização mais sério, frequentemente observado, consiste no tipo de migração interna que pode
suceder aos avanços econômicos do Norte. Ao invés de absorver o desemprego
disfarçado, o progresso nortista poderá retirar do Sul seus técnicos e administradores
chaves, bem como seus empresários mais jovens e dinâmicos. (HIRSCHMAN,
1977, p.40).

Há uma dispersão dos investimentos públicos em países subdesenvolvidos, esses são

alocados em projetos pequenos que repartem tal investimento, agravando o padrão de

1 “Chamaremos de “Norte” a região que tem experimentado crescimento, e “Sul” a que permanece estagnada.
(HIRSCHMAN, 1977, p. 39-40)



dispersão. Em contrapartida, os projetos que necessitam maior investimento, no caso no

transporte, acabam não sendo investidos por má administração dos fundos.

O padrão de dispersão pode ser explicado por certas deficiências que usualmente
afetam os países subdesenvolvidos. A elaboração de grande quantidade de pequenos
projetos (entre os quais comumente se repartem os investimentos os investimentos
públicos), quando se torna dominante o padrão de dispersão, requer capacidade
tecnológica e de planejamento relativamente pequena, enquanto os projetos de maior
escala de usinas elétricas, de transporte ou de indústria de base requerem muito mais
em capacitação do que usualmente dispõem os meios governamentais. Esta é a razão
pela qual tem se sustentado vigorosamente a ideia de que o desenvolvimento é
impedido, não pela escassez de fundos, mas pela escassez de projetos “negociáveis”,
isto é, bem concebidos e tecnicamente bem preparados. (HIRSCHMAN, 1977, p.43)

Conforme Hirschman (1977), devemos considerar que com os efeitos de polarização

mais fortes, não sendo necessário cruzar fronteiras, caracterizam-se também os efeitos de

fluência. Porque, desse modo, o progresso das regiões privilegiadas decorre em compras e

investimentos nas regiões prejudicadas. Logo, de maneira rápida, as complementaridades

dentro de um país serão exploradas.

Olhando para o caso do transporte, se caso difundido pode ocorrer a integralização das

regiões, e assim, as migrações de capitais e capacidade técnica para as regiões desfavorecidas,

proporcionando o crescimento de todas as regiões em conjunto, podendo ser possível alcançar

o desenvolvimento econômico do país. E temos o estado como o responsável de administrar

de maneira efetiva os recursos para que isso ocorra, porque tais obstáculos criam a

impossibilidade dos efeitos fluentes. Para ele, “o mundo já está buscando fórmulas que

combinem, desse modo, as vantagens da soberania com as da integração. Até o presente, estes

esforços constituem-se, em grande parte, de resultados ocidentais de uma luta pelo poder.”

(HIRSCHMAN, 1977, p. 52).

Grande parte dos obstáculos para o crescimento de uma região é dado pela má gestão

dos fundos do governo que é corroborado por uma constante luta pelo poder, onde os

interesses dos agentes políticos prevalecem e os projetos que podem permitir a integração das

regiões no Brasil não são levados em consideração.

Abordando sobre a análise de Hirschman da produção dos efeitos desiguais

produzidos pelo crescimento econômico, trazendo para o contexto da economia brasileira e

entendo o papel do transporte nesse estudo, procuramos entender como se dão os efeitos

desfavoráveis e o caminho para obter efeitos favoráveis.



Observamos o crescimento desequilibrado que se dá no Brasil, como já analisado

anteriormente, pela concentração do progresso econômico em algumas regiões e trazendo a

reflexão sobre a maneira que o crescimento não ocorre por todo o país. Há a similaridade com

a teoria de Myrdal ao concordar que o crescimento de uma região de maneira concentrada

desfavorece outras regiões, ou seja, crescimento de uma região em detrimento de outra.

As distorções dos níveis de renda seriam causadas pela forma desigual com que se
processa o desenvolvimento econômico, gerando zonas de baixa produtividade,
predominantemente áreas rurais, e zonas de alta produtividade, áreas urbanas. Por
esse prisma, os diferenciais salariais, resultantes da diferença de produtividade,
seriam o elemento determinante das migrações. ( NETTO JUNIOR et al, 2003, p.
380 apud CANÇADO 1999)

Nessa direção, buscamos trazer à tona a importância da integralização das regiões das

regiões como um fator importante para a construção do desenvolvimento do Brasil. De modo

a traçar uma linha de raciocínio em que temos a soja como um commodity importante na

economia do Brasil sofrendo perda de competitividade pelos custos altos encontrados no

escoamento da soja do Centro Oeste para os principais portos do país, se resolvermos investir

para sanar esse problema, podemos promover não só redução nos custo e aumento na

produtividade, mas também impulsionar o crescimento da região e proporcionar efeitos

fluentes de maneira a fomentar a integralização das regiões.

Segundo o autor Brandão (2019), o suporte em infraestrutura física e econômica no

processo de desenvolvimento territorial pode ir para além de uma análise de logística,

localização, geração e distribuição e pode se aproximar de uma abordagem conjunta de

utilidades públicas, de integração regional, econômica e social.

Pontuamos a importância da integração regional por Myrdal e Hirshman , assim, as

desigualdades regionais da teoria de Myrdal e o crescimento desequilibrado no sentido

geográfico abordado por Hirshman, com o intuito de compreender o caso do Brasil ,

entendermos as consequências desse problema, observando como ele influencia também no

escoamento da soja . Buscamos procurar e analisar no prisma das vantagens para além da soja

encontrar os efeitos propulsores para além do comércio da soja, mas para o país em um todo.

Como a integração das regiões dado a nossa economia poderia ocasionar um desenvolvimento

em cadeia.

4. A TEORIA DA CONCORRÊNCIA E COMPETITIVIDADE



Para o entendimento da importância do estudo da diminuição dos custos no transporte da

soja, colocamos a competição como um ponto focal e esse como uma condicionante para análise

para além de ganhos individuais do produtor, refletindo na economia brasileira de maneira

exponencial. Seguimos então com os estudos da teoria da Organização industrial, analisando do

ponto de vista econômico.

Segundo Grasel (2001), é notável a crescente no aumento da competição internacional e

o aumento do grau de exigência dos Consumidores estabeleceram novos parâmetros de

competição, por parte dos pesquisadores e traduzida na literatura especializada.

Analisar estruturas de mercado e as formas de concorrência, ou seja, as condições que a empresa

precisa para competir, se faz necessária nesse contexto para entendermos a importância da

diminuição de custos no mercado em questão, o mercado internacional da soja.

Entendendo a evolução da teoria relacionada a Organização Industrial, que aborda sobre as

estruturas do mercado e as formas de concorrência, nos ajuda a entender melhor o nosso cenário.

Assim, respectivamente, para entendermos como ocorre tal evolução começamos os estudos da

teoria neoclássica, que assume o modelo de concorrência perfeita. Respectivamente, os

pressupostos que sustentam tal teoria:

(i) a existência de grande número de vendedores e compradores, que não atuam

conjuntamente; (ii) que o produto seja homogêneo e divisível; (iii) livre entrada e saída

de vendedores do mercado ou movimentação do fluxo de capital e (iv) que todos os

participantes (empresas e consumidores) têm acesso gratuito às informações relacionadas

aos produtos e preços. (GRASEL, 2001, p.60)

Se consideramos o pressuposto que os produtos são homogêneos, o preço é um fator

essencial para a competição, este sendo dado pelo mercado, os fatores de produção se tornam

uma condicionante para a competitividade. Dado a suposta homogeneidade dos produtos, a

escola neoclássica estabelece que o preço constitui o fator essencial de competição e que este é

definido pelo mercado, de modo isolado o produtor ou consumidor tem pouco poder de

determinação do preço, assim, a empresa tem o intuito de atingir níveis de produção que tragam

maximização dos resultados para o preço definido pelo mercado.

De acordo com Grasel (2001), os estudos da teorias da organização industrial, ramo da

economia voltado para o estudo das estruturas de mercado e as formas de concorrência, indicam

a existência de mais de uma estrutura de mercado e formas de competição, as quais não

necessariamente se sustentam no preço. Incorporam-se, assim, duas novas estruturas de mercado

na análise, o oligopólio e o monopólio (e variantes destes) e suas respectivas formas de

competição.



Em contra partida o autor Piero Sraffa, tece críticas ao modelo neoclássico. O autor

aborda a impossibilidade de afirmar que as firmas não têm impacto nos preços, dado que os

produtos não são substitutos perfeitos, são no máximo substitutos próximos, com cada firma de

forma individual possuindo sua parcela de demanda específica, no qual o consumidor está

disposto a pagar preços mais elevados devido a característica do produto. Dessa forma, a curva

de demanda da firma é negativamente inclinada, mesmo que o mercado não seja um monopólio.

Assim, com diversas curvas de demanda negativamente inclinada, a demanda não é

infinitamente inclinada ao preço, onde um aumento de produção só poderá ser obtido a partir do

decrescimento do preço ou de um esforço em vendas muito grande. 

De acordo com Sraffa ([1926] 1982, apud LOPES, 2012) que inicia então um ataque

diferente à teoria econômica: uma crítica interna à teoria marginalista do valor. Este ataque é

uma das manobras mais importantes da história do pensamento econômico no século XX, e seu

resultado mais imediato foi o desenvolvimento de um tópico especialmente de interesse para as

empresas que se viam no jogo concorrencial de grandes oligopólios.

Através destas teorias concluímos que o produtor individual produz produtos com

características diferentes, não havendo homogeneidade do produto, tendo em vista esse

princípio, para aumentar a produção, o produtor deve conquistar as parcelas de mercado de seus

concorrentes, que possuam produtos semelhantes. Quanto menor for a elasticidade da demanda

em relação ao preço, maiores serão os poderes de cada produtor com seus clientes de forma

individual. 

Essa lei dos rendimentos não-proporcionais, construída a partir de dois postulados de

contextos distintos, não é compatível com a situação ideal da teoria tradicional de

Marshall. Por um lado, a lei dos rendimentos decrescentes é em geral contraditória à

análise de equilíbrio parcial, por outro, a lei dos rendimentos crescentes, quando

justificada a partir de economias externas à firma, é incompatível com a hipótese de

concorrência perfeita. Por essa razão, Sraffa explicita uma bifurcação: ou se abandona a

lei dos rendimentos não-proporcionais e se assume rendimentos constantes para manter a

análise da concorrência, ou se aceita a lei e abandona-se a análise da concorrência

perfeita em detrimento de focar a atenção no monopólio. (Lopes, 2012, p. 112-113)

A partir da análise da crítica feita por Sraffa à teoria neoclássica, identificamos a

contribuição para a construção da teoria referente a estrutura de mercado de Oligopólio. E

entendemos os desdobramentos da teoria referente a competitividade.

A analise o trabalho de Labini (1988, apud GRASEL, 2001) também merece destaque. O



estudo de oligopólios de Labini identifica tendência de concentração dos capitais, a estrutura de

mercado predominante e a estratégia de diferenciação dos produtos como fator competitivo a se

destaca. O autor Sylos Labini acredita que nesses casos a inovação tecnológica assume papel

importante, reduzindo custos através da produção em escala (no caso da concentração) e

aumentando a atratividade dos produtos (no caso da diferenciação). Seguindo esta tendência

concluímos que a concorrência através do preço deixou de ser o único ou até, em alguns setores,

o fator competitivo mais importante. Contudo, mesmo não sendo o fator de competição mais

importante, o preço não pode ser completamente ignorado.

De acordo com Grasel (2001), a princípios temos o preço como predominante para a

competição, exigindo estrutura de produção otimizada de forma a reduzir custos de produção.

Com novos padrões de competição entrando em evidência novas e mais complexas formas de

competição surgem.

Assim, o estudo de como o custo de transporte tem interferência no mercado

internacional da soja se faz necessário, pois quando consideramos que a produção da soja e os

custos atrelados a ela e tem influencia expressiva nesse campo, verificamos que com a redução

dos custos num geral da vantagens competitivas para tal produto no mercado.

5.LOGÍSTICA DA SOJA

5.1 CENTRO OESTE E A SOJA

A soja começou a ser cultivada no Brasil no início da década de 1960. Era de principal

cultura na região Sul, uma cultura de verão de sucessão ao cultivo do trigo. E nessa mesma

época a soja passa a ser produzida em quantidades mais expressivas, decorrente da demanda

crescente do farelo de soja para alimentação de suínos e aves. (Almeida et al, 2016)

De acordo com Brandão (2019) em quase todas as regiões brasileiras há a extração e o

processamento de recursos naturais. De maneira analítica e resumida, podemos considerar

que, de modo geral, o Centro Oeste, Centro Norte e o Bioma do Cerrado são os territórios

mais acionados e impactados pelas commodities.

São amplamente reconhecidas as histórias do século XX as características de
ocupação e integração do “Grande-Oeste” na divisão inter-regional do trabalho,
desde a Marcha para o Oeste, a construção de Brasília, a expansão das fronteiras
agrícola, pecuária e mineral, e as políticas públicas de apoio à incorporação dos
cerrados à produção agropecuária moderna, que articulam e soldaram
definitivamente esta macrorregião com a dinâmica dos outros três “mundos
regionais” brasileiros. Com grande dinamismo econômico, rural e urbano e
produtivo, a região ganha e reforça seu papel de território de transição entre o
Sudeste e o Sul, por um lado; e o Norte e Nordeste, por outro. (BRANDÃO, 2019,



p.10 ).

Para Seleme et al (2017), a importância da soja se dá também por ser produto

essencial na ração para consumo de animais, farelo, consumo humano em forma de óleo, para

produtos mais elaborados, visto que a soja é rica em proteína e origina outros produtos

comestíveis. Sua importância se expande para indústria de adesivos, nutrientes, adubos,

fábrica de fibra, revestimento, entre outros.

A soja se torna, então, um dos principais produtos exportados, de 1990 até 2011 o grão

da soja, de acordo com os dados do IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), apresentou

Taxas Geométricas Crescentes pela expansão da área e pelo crescimento de produtividade.

(SEDIYAMA et al, 2013)

Atualmente, a soja é o principal grão cultivado no Brasil, tendo sido responsável no
ano de 2007 por 44% da produção nacional. Isso faz do Brasil o segundo maior
produtor mundial, ficando atrás somente dos Estados Unidos. A safra de 2008/2009,
por exemplo, atingiu uma produção uma produção de aproximadamente 50 milhões
de toneladas numa área de 21 milhões de hectares plantados (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 2009; Food and Agriculture Organization of the United
Nations, 2009). Cerca de 40% da soja produzida no país é exportada in natur.
Segundo a ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, 2012),
2011, o complexo da soja, também formado pelo farelo e o óleo, foi responsável
pela movimentação de 24 bilhões de dólares em exportação e gerou mais de 1,5

milhão de empregos. (ALMEIDA et al, 2015, p. 562, destaque nosso).

Segundo Brandão (2019), um aumento da necessidade chinesa pelos commodities que

refletiu em uma grande expansão. Ocorrendo no período de 2002 a 2012 um aumento de

41,2%. Esse aumento surtiu efeitos na provisão de bens agropecuários como fertilizantes,

sementes e implementos agrícolas, concentrados principalmente nos principais polos urbanos

intermediários do Centro-Oeste e do Centro-Norte. Contudo, foram encontrados carências e

gargalos de infraestrutura, armazenamento e escoamento da produção agropecuária e mineral,

por mostrarem grandes distâncias e dependências dos portos para exportação da produção.

5.2 LOGÍSTICA DA SOJA E A INFRAESRUTURA NO MODO DE TRANSPORTE

Visto que atualmente parte da produção expressiva do Brasil é concentrada na região

do Centro Oeste, a variável do custo do transporte entra em evidência, porque essa variável é

de impacto dado o grande caminho que a soja precisa percorrer até os principais portos do

país.

Os setores agrícolas, de pecuária e minerais atualmente são organizados na política,



nos parlamentos e nas suas organizações atualmente com grande influência e apelo dos meios

de comunicação e organização de classe. E tais setores demandam do estado infraestrutura

logística de escoamento da produção, indulto e renegociação de dívidas e financiamento

subsidiado. (BRANDÃO, 2019)

Na qualidade de fruto e criador de externalidades e gerador de sinergias com alto

grau de generalização de uso, o suporte infraestrutural é decisivo para o processo de

desenvolvimento, inclusive como um dos fatores sistêmicos da competitividade.

Este suporte facilita e é básico ao desenvolvimento de uma grande variedade de

atividades econômicas. Às vezes puxa ou lidera, às vezes acompanha e às vezes

empurra o investimento em atividades produtividade. São fatores que provêm

externalidades lato sensu às unidades produtivas, engendrando um ambiente

propício e podendo ser cruciais para a construção deliberada de vantagens

comparativas dinâmicas. (BRANDÃO, 2019, p.12)

Buscando perceber, inicialmente, o estado da questão do escoamento da soja no Brasil.

O mapa a seguir informa a concentração das plantações de soja e milho no ano de 2015,

elucida os modos de transporte da soja os classificando como hidroviários, ferroviários e

rodoviários.



Figura 1:Caminho da safra da Produção Agrícola

Fonte: EMBRAPA (2015).

De acordo com o Embrapa (2015), no Brasil são utilizados três modais para levar cerca de 100

milhões t das áreas de produção até os portos, o modo ferroviário demarcado por linhas da cor

preta no mapa é predominante nas áreas tradicionais (sul e sudeste). Entretanto, nas regiões

Centro Oeste, norte e nordeste, ainda predomina o transporte rodoviário, expresso pela linha

vermelha, até as hidrovias (linha azul) ou portos (triângulos das cores verde, amarelo, rosa,

cinza, vermelho, vinho e azul). O mapa expressa em números a quantidade de soja produzida em

cada região, deixando a evidente a concentração da produção na região do Centro Oeste.

Seguindo o raciocínio, dado que a concentração de localiza no Centro Oeste e e nele

encontramos as dificuldades do transporte da soja de acordo com o seu modo, investir em um



modo mais eficiente se faz necessário para competitividade, e para além disso, resgatando as

teorias de Myrdal e Hirschman, pensar no transporte eficiente para a integração destas regiões.

Temos que, a partir de 1990, quando o cultivo da soja foi transferido para a região

Centro-Oeste, houve uma concentração do modo rodoviário para escoamento do produto.

Sendo assim, a localização de maior parte da produção da soja na Região do Centro-Oeste

infere em larga distância percorrida pela soja até os principais portos do país. Na região

Centro-Oeste é apresentado o maior número de trechos classificados como regular, ruim e

péssimo. Nas demais regiões como Sudeste e Sul prevalecem trechos em estado regular, o que

é um indicativo sobre a necessidade de estudar formas alternativas desse modo de transporte,

visto que grande parte dos trechos utilizados contam com a existência de problemas

estruturais em todo território nacional (ALMEIDA et al, 2011, p. 6).

Considerando os impactos do custo de transporte no comércio internacional da

commodity, deve-se observar, portanto, tendo como parâmetro estes dados, os ganhos e

perdas da competitividade dado o modo utilizado para escoamento da soja da principal região

produtora brasileira.

A infraestrutura logística tem tomado nos últimos anos grande importância para as

economias nacionais e para as empresas. Onde os governos de todo o mundo apostam no

crescimento com base nas exportações, assim, melhorar a infraestrutura logística garante que

as empresas que usufruem desses serviços sejam competitivas internacionalmente. (WANKE;

HIJAR, 2009)

De acordo com Corrêa e Ramos (2008), o estudo da importância da expansão da

infraestrutura de transportes alternativos ao vigente, assim como a fomentação da necessidade

de revitalização da malha rodoviária, seria a resposta para maior competitividade do Brasil no

mercado. Levando em consideração as questões econômicas, políticas e geográficas, temos

por objetivo, portanto, estudar o modo de transporte que mais se adequaria ao escoamento da

soja no cenário brasileiro, considerando o custo do transporte como variável fundamental para

a competitividade do comércio do produto no âmbito internacional.

Os altos custo de transporte na logística da soja estão relacionados a ineficiência do

modo de transporte utilizado, pelo caminho longo percorrido do Centro Oeste até os

principais portos, logo, os altos custos com combustível, as condições precárias do caminho

percorrido. Assim, dado uma logística ineficiente dos produtos temos a perda da

competitividade internacional da soja brasileira em grãos.



Para os autores a ineficiência da logística da soja é caracterizada pelo uso do meio

unimodal, ou seja, a concentração do transporte da produção no modo rodoviário, dado que

para o transporte da soja no Centro Oeste.Embasados na teoria de Hijjar, os autores Corrêa e

Ramos (2008) acreditam que o modo rodoviário é o mais adequado para o transporte de

cargas em distâncias curtas, especificamente, para trajetos de até 300 quilômetros. De

maneira a reduzir os custos e perdas, o ideal era que o transporte das cargas utilizando o modo

rodoviário atuassem nas chamadas pontas, saindo do ponto inicial, das fazendas produtoras

até os armazéns ou transportes mais adequados para percorrer longas distâncias, como o modo

hidroviário ou ferroviário.

A soja produzida na região Centro Oeste poderia ser escoada por modais mais
adequados, como é o caso do modal hidroviário e do modal ferroviário e uma das
razões que faz com que os modais ferroviários e hidroviários sejam mais eficientes
para o transporte de carga de baixo valor agregado é a capacidade de transportar
grandes volumes com baixo valor agregado é a capacidade de transportar grandes
volumes com baixo consumo de combustível. (CORRÊA; RAMOS, 2008, p. 4).

Contudo, há uma baixa densidade ferrovias e hidrovias no Brasil, respectivamente elas

equivalem a 5,6 km/1.000 km² e 3,4 km/ 1.000 km². Já o transporte rodoviário, seguindo o

cálculo de densidade, equivale à 17,3 km/ 1.000 km², limitando que ocorra a intermodalidade.

(CORRÊA; RAMOS, 2008, p. 5)

E isso elucida bem as limitações da intermodalidade e a ineficiência do transporte da

soja no Brasil, caracterizando uma logística inadequada concentrada no modo rodoviário que,

além de ser precário, apresentada as características do produto não é uma alternativa

adequada. Reverberando a perda de competitividade no mercado devido aos altos custos de

transporte. Mesmo que os modos tanto ferroviários quanto hidroviário apresentem maiores

vantagens, mais um obstáculo é encontrado ao serem utilizados para os transportes de cargas,

eles não fazem conexão direta entre os pares de origem e destino. (CORRÊA; RAMOS, 2008)

Contudo, a utilização do uni modal rodoviário, segundo os autores, acaba sendo mais

vantajosa por apresentar a flexibilidade de atuar porta a porta, por não exigir transbordos,

diferente dos modos ferroviários e hidroviários, não apresentam dificuldades de atingir os

centros produtores.

Portanto, é pelo menor custo generalizado que o escoamento dessa produção se
concentra no modal rodoviário, mas, no entanto, são várias as razões que fazem com
que o modal rodoviário não seja adequado à movimentação da produção de soja do
Centro-Oeste para os portos de exportação nas Regiões Sul e Suldeste, quais sejam:
a longa distância a ser percorrida aliada a variáveis inerentes à esse modal, como a
baixa capacidade de cargas, o maior custo médio (tonelada/km) e, de maior



relevância, o maior consumo de energia. (CORRÊA; RAMOS, 2008, p.5)

Caso o escoamento da soja do Centro-Oeste ocorresse em vias rodoviárias em bom

estado, diferentemente do estado precário que se encontra, poderiam ocorrer diminuições nos

custos de transporte no país. Os autores acreditam que otimizando a logística da soja no país

poderíamos, assim, realizar incrementos na competitividade da produção brasileira, a

interferência do transporte é o mais significativo na eficiência de uma economia. (CORRÊA;

RAMOS, 2008)

A concentração do modo rodoviário como opção para o escoamento da produção pode

ser dada por uma busca por menores custos generalizados mas ocorre, principalmente, pela

falta de opções. Assim, é necessário indagarmos se este é o modo mais adequado para o

escoamento da soja do Centro-Oeste para os portos da Região Sul e Sudeste visto a

possibilidade do uso do modo ferroviário, aquático e, até mesmo, o dutoviário.

Considerando o custo do transporte como variável fundamental para a competitividade

do comércio do produto no âmbito internacional, a ineficiência do modo rodoviário contribui

para o aumento do custo de transferência e, assim, interfere na competitividade internacional

da soja brasileira. Com essa importância, o papel do estado se faz necessário porque um

investimento na infraestrutura do transporte poderia trazer maiores ganhos competitivos e

possivelmente efeitos fluentes, corroborando para o desenvolvimento do país.

Conclui-se, portanto, que, pelo abandono do Estado das políticas
desenvolvimentistas no país, quando de sua crise fiscal, não houve, portanto na
Região Centro-Oeste, uma atenção devida à infra-estrutura de transportes, cuja
capacidade é essencial para o desenvolvimento, crescimento e dinamismo da
produtividade de um setor produtivo. (CORRÊA; RAMOS, 2008, p. 6).

De acordo com os autores, enquanto não há solução e/ou ampliação na infraestrutura

nos modos de transporte do Brasil, o escoamento da soja depende de medidas paliativas para

preservar as rodovias, já que não há investimentos na intermodalidade. Estes apontam que a

produção de soja na Região Centro-Oeste depende de uma política pública de transporte que

venha a refletir sobre a matriz de transporte no país. Esta seria dependente de fundamentos

macroeconômicos e regulatórios, além de infraestrutura que seja adequada à sua forma de

produtividade, considerando as características territoriais do Brasil (CORRÊA; RAMOS,

2008, p. 18). Nesse sentido, tendo como base em questões econômicas, políticas e

geográficas, há necessidade de investigar o modo de transporte que mais se adequaria ao

escoamento da soja no cenário brasileiro.



5.3 LOGÍSTICA DA SOJA E O MERCADO INTERNACIONAL

O estudo da importância da soja se dá por seu impacto na economia do país. Por

tamanha importância demanda o Brasil responde a demanda mundial sendo o segundo maior

país a importar tal produto.

De acordo com Seleme et al (2017), os três maiores produtores de soja mundial são

respectivamente os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Em 2009, a produção de soja do

Brasil apresentava 27% de participação mundial, respectivamente os

EUA 38%, a Argentina 22% e os outros países 12% (BEZERRA et al, 2010). Estas

informações estão elucidadas no gráfico abaixo:

De acordo com isso notamos a importância de investigar a produtividade e atrelar a sua

importância e verificar os retornos, pontuando a importância dos custos do transporte a

competitividade. De acordo com a Tabela 1 a baixo verificamos o comparativo da

sustentabilidade das cadeias utilizadas no EUA, Brasil (Mato Grosso e Paraná) e Argentina.

Tabela 1 – Comparativo de sustentabilidade das cadeias, em US$/t

Fonte: Corrêa e Ramos (2008, p. 8, apud TAVARES, 2004, p.5).

Analisando comparativamente a produção brasileira, Paraná (Sul) e Mato Grosso



(Centro Oeste), as duas produções competidora, os Estados Unidos e a Argentina,

identificarmos as vantagens competitivas das economias em questão, levando em

consideração o custo de produção da soja, o frete até o porto. Ou seja, o custo de transporte

até os principais portos, a despesa porto, o transporte marítimo utilizado para logística do

produto, o prémio e o custo total da soja para cada região, a soma de todos os anteriores. O

prêmio elucidado na tabela está relacionado às operações portuárias inerentes à recepção da

carga, estocagem, atracamento de navios, etc. Valor: US$ 1 = R$ 3,00.

Notamos que na produção brasileira o Paraná apresenta o menor custo de produção, já

o custo de produção do Mato Grosso se aproxima do custo encontrado na Argentina. E o

custo de produção encontrado nos EUA é o maior comparativamente às outras produções da

tabela.

O Frete ao porto, o custo encontrado do trajeto da região onde é produzido o grão até

os principais portos, se somarmos os custos de transporte dos EUA e Argentina ainda assim

conseguem ser inferiores ao do Mato Grosso. O Frete da Argentina consegue ser inferior ao

do Paraná, região do Brasil que apresenta os menores custos. As despesas com os fretes aos

portos são maiores no Brasil e iguais nos outros dois países comparados, despesas que são

inferiores ao Brasil.

O prêmio que está relacionado às operações portuárias tanto no Paraná, região Sul,

quanto no Mato Grosso, Centro Oeste, que apresentam o mesmo valor são relativamente

maiores do que as Argentina e o EUA. O menor prêmio é encontrado nos EUA.

O custo total da tabela 1 apresenta a expressivamente os altos custos encontrados no

Centro Oeste, no Mato Grosso. Que contribui para tudo o que foi analisado, a importância da

redução do custo de transporte para maiores ganhos competitivos.

Nos Estados Unidos, segundo Tavares (2004), a produção da soja se concentra

principalmente nas regiões do Centro Oeste e Norte do País, o escoamento da soja é feito até

o porto de Nova Orleans, Louisiana.

O produtor brasileiro de soja tem uma perda média de 25% em suas receitas com
custo de transporte, enquanto que para o um produtor norte americano essa despesa
média é inferior a 10% da receita obtida. Isso porque no Brasil, o transporte
rodoviário responde por 67% do escoamento da produção de soja a distâncias de 900
a 1.000 km (destaca-se ainda que a maior parte das vias rodoviárias estão em estado
precário de conservação) e, os modais hidroviários e ferroviários respondem por
aproximadamente 5% e 28%, respectivamente. Nos estados Unidos, mesmo
apresentando distância médias de trajeto parecidas com a do Brasil, 61% desse
transportes são realizados por hidrovias, 23% por ferrovias e, apenas 16%, por
rodovias. No caso Argentino, apesar de 82% do escoamento da produção ser pelo
modal rodoviário, as distâncias percorridas são em média de 250 a 300 km.
(CORRÊA; RAMOS, 2008, p. 7 apud ROESSINGG; LAZZAROTTO, 2005, p. 7)



BRASIL EUA
Distância percorrida 900 a 1.000 km 900 a 1.000 km

Perda Média da Receita com Custo de Transporte 25% < 10%

Transporte Rodoviário para o Escoamento da Soja 67% 16%

Transporte Ferroviário para o Escoamento da Soja 28% 23%

Transporte Hidroviário para o Escoamento da Soja 5% 61%

Assim, aposta-se que pode ocorrer um grande aumento da competitividade do Brasil, caso

ocorra uma otimização dos custos logísticos. Consequentemente, pode-se obter mais recursos

ao país e a criação de um ciclo virtuoso desenvolvimento a partir do produto. Pois é de

responsabilidade altos custos logísticos, decorrente da longa distância percorrida do produto até

chegar ao comprador, a predominância do baixo valor na movimentação da commodity.

(BEZERRA et al, 2010).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise de North da Teoria da Base da Exportação estudamos as

inconsistências do estágio de desenvolvimento de um país a partir dos autores da Teoria da

Localização e do Crescimento Regional e percebemos as implicações políticas da

generalização da forma de desenvolvimento de uma região a partir de um modelo europeu que

não se encaixa para países colonizados.

Partindo desse princípio, identificamos de que modo são construídos esses estágios

incoerentes, de maneira a apontar como se dá o desenvolvimento do transporte para os

teóricos da crítica de North. Onde nos chamados estágios que são “enganadores”, o

desenvolvimento se dá inicialmente de uma economia de subsistência, e, respectivamente,

ocorre o desenvolvimento do transporte, após o crescimento da produção agrícola e, assim,

caminha-se para o desenvolvimento de indústrias.

O que procuramos da teoria de North é compreender e usar sua crítica para elucidar

como ocorre o desenvolvimento em países que, assim como o EUA, que é a base da análise

de North, aproximam-se mais da realidade do Brasil. E trazer à tona a importância da teoria

da base da exportação e do estudo dessa teoria dá a importância para os produtos primários



exportáveis que, para o caso do Brasil, mostra-se predominante e para o nosso estudo é de

extrema relevância. Respectivamente, da importância dos produtos exportáveis, ou seja, a

importância da Soja no Brasil, os fatores limitantes apresentados na teoria de North são os

seus custos de transferência.

Após nos apoiarmos na teoria da base da exportação procuramos entender a

importância da soja no Brasil, a sua localização, os custos de transferências, logo as

características do escoamento da soja até os principais portos do país, comparando com os

principais concorrentes, apontando a sua posição nesse mercado com o intuito de entender os

problemas encontrados no país, para assim, encontrarmos quais pontos nos levariam para o

êxito.

Elucidando os desafios do escoamento da soja no Brasil, informando a importância da

commodity para economia brasileira. Pretende-se construir uma relação de como o

desenvolvimento do país está relacionado ao desenvolvimento de sua matriz de transporte,

impactando diretamente nos aspectos econômicos e sociais.

De modo a pontuar que a infraestrutura do transporte vigente, do modo rodoviário, no

país é precária e ineficiente. Mas não procuramos somente trazer o melhoramento do

transporte para o escoamento da soja com um intuito de ganhos competitivos, tentamos

mostrar que desenvolver o transporte com esse intuito traria a possibilidade de maior

integração do país.

Então, exploramos as teorias de Myrdal e Hirschman, explicando os efeitos

regressivos e os efeitos favoráveis de Myrdal e como ambos se comportam de maneira

circular cumulativa. E os efeitos de fluência e os regressivos Hirschman, que pautam como

uma região influencia na outra, tanto de maneira favorável quanto desfavorável. E como

ambos os autores tratam da integralização das regiões como ponto importante para o

desenvolvimento.

E isso tudo nos leva para um denominador comum, pensar na importância do

melhoramento da infraestrutura do transporte brasileiro, o melhoramento do transporte como

fonte de ganhos competitivos em um mercado de extrema importância para o país, como o

transporte eficiente que fomenta a transferências dos fatores proporcionando o crescimento

em conjunto de todas as regiões, ou seja, proporcionando a fluência dos efeitos positivos por

todo o país. Assim, pensar no transporte como um elo da nação que proporcionam ganhos

econômicos e sociais para o país.



Essa conclusão se da a partir das sequencias dos tópicos levantados, utilizamos a

teorias de North para configurar o nosso pensamento da teoria da exportação e de como países

colonizados assim como Brasil tem a sua configuração de desenvolvimento diferenciada,

pontuamos a soja por sua importância mas classificamos o seu transporte como ponto

importante para ganhos competitivos no mercados internacional e para além de tais ganhos

investigamos como o investimento em um transporte eficiente e de extrema importância para

o desenvolvimento de uma região.

Para fomentar a importância do transporte no desenvolvimento do país, pontuando o

caso da soja por sua importância e característica de ter sua produção localizada no Centro

Oeste evidenciando a ineficiência do transporte, também por seu protagonismo no mercado

internacional e seus impactos na economia interna.

Dado isso utilizamos a teoria de Myrdal e Hirschman, buscando deixar evidente a

importância da integração das regiões, e como tais podem trazer efeitos positivos e

propulsores, como o investimento no transporte mesmo que para o mercado tão importante

para o país poderia acarretar em ganhos maiores.

Abordamos as características da produção da soja no Brasil, observamos a

complexidade de utilizar o modo rodoviários, pontuamos a sua ineficiência para deixando

claro que em outros países competidores no mercado há maiores ganhos pelo maior

investimento na logística da soja, ou seja, deixo evidente que no nosso país o modo utilizado

para este modo não é compatível para a caraterística da nossa produção.

Dessa forma, esse estudo busca fomentar e contribuir com a reflexão da importância

do investimento no transporte eficiente no Brasil, provando a ineficiência do transporte

vigente, ou seja, a ineficiência do modo rodoviário, mostrando que através desse investimento

os ganhos são diversos e que podemos caminhar para o desenvolvimento. E com isso,

incentivar pesquisas mais aplicadas e trazer esse assunto em pauta para que no futuro

podemos colher frutos dessa reflexão.
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