
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DA SOJA E FLUIDEZ 
TERRITORIAL NO BRASIL 

 
 

Samuel Frederico1

 
 

Introdução 

O período atual, caracterizado pela planetarização do espaço geográfico e pela 

busca frenética da mais-valia, acentuou, ainda mais, a repartição de objetos e de atividades 

entre os diversos lugares, aprofundando a divisão territorial do trabalho e levando, 

conseqüentemente, a uma maior especialização produtiva dos lugares (Santos, 2000). 

Dessa maneira, cada lugar, a cada momento, passou a acolher determinados 

vetores dessa divisão do trabalho, como também, deixou de acolher vários outros. Da 

mesma forma que eventos, dirigidos, principalmente, por agentes hegemônicos, da 

economia mundial, impactuam e transformam os lugares, esses também são produtores de 

eventos, que se chocam com os primeiros, em um movimento de conflito e cooperação, 

gerando assim, verdadeiros híbridos (Santos,1999). 

Os próprios lugares condicionam a divisão do trabalho, a partir dos objetos antigos 

que já o constituíam. Assim, a atual divisão territorial do trabalho instala-se sobre as divisões 

do trabalho anteriores, fazendo com que os lugares se tornem condição e condicionante da 

produção (idem, 1979). 

A emergência de um período técnico científico e informacional (Santos, 1997a), a 

partir da década de 1970, acelerou os fluxos mundiais, tanto materiais como imateriais 

possibilitando uma maior dissociação geográfica da produção e do consumo, que no mundo 

coevo se dá em escala mundial. 

Para tentar apreender o movimento desse conjunto de novos eventos, ou seja, dessa 

nova situação geográfica, Santos (1986) e Santos e Silveira (2001) propõem levar em 

consideração os circuitos espaciais da produção, definidos pela circulação de bens e 

produtos, e os círculos de cooperação, caracterizados pelos fluxos imateriais (capitais, 

ordens e informações). Essa proposta oferece uma visão dinâmica dos fluxos que 

perpassam o território, permitindo, segundo Moraes (1991:155), “compreender a divisão 

espacial do trabalho em uma perspectiva multiescalar”. 

Importante ressaltar, que tanto os circuitos da produção quanto os círculos de 

cooperação são indissociáveis entre si. Podemos dizer, que o circuito espacial se 
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caracteriza pelo movimento mais visível, enquanto os círculos de cooperação se 

caracterizam, por aquilo que, segundo Raffestin (1993), as grandes empresas tentam 

esconder de qualquer forma, ou seja, os fluxos imateriais. Matéria prima da produção 

planetária do mundo contemporâneo. 

Dessa forma, os agentes que operam nos circuitos espaciais produtivos, 

principalmente as grandes empresas, tentam suprimir os obstáculos à livre circulação das 

mercadorias, da informação e do capital, através da criação de fixos e de normas que 

possibilitem a realização acelerada dos fluxos. Para tanto, são estabelecidos solidariedades 

organizacionais e círculos de cooperação dentro dos circuitos espaciais. 

No caso do circuito espacial produtivo da soja, muitas parcerias são estabelecidas 

entre empresas, grandes produtores, transportadoras e o poder público (municipal, estadual 

e federal), com o intuito de criar uma logística de circulação eficiente, predominantemente, 

nos novos fronts agrícolas (Frederico, 2004a). 

A viabilização dessa fluidez territorial facilita a ação das grandes empresas, que 

utilizam o território como recurso (Santos, 1997b). Essa nova organização do território nos 

fronts da soja, as suas formas de regulação e os seus usos possíveis são a matéria desse 

artigo. Objetivamos analisar, como e quem exerce o controle do circuito espacial produtivo 

da soja e o impacto causado pela difusão de novas formas geográficas, criadas para 

aumentar a fluidez desse circuito. 

Modernização acelerada e excludente dos circuitos espaciais produtivos agrícolas no 

Brasil 

O desenvolvimento e a expansão dos circuitos espaciais produtivos agrícolas no 

Brasil se consubstanciou a partir dos anos 1960, dentro do processo de modernização da 

agricultura caracterizado pela intensificação das relações entre agricultura e indústria. Para 

muitos autores como: Graziano da Silva (1996), Kageyama et al. e Müller (1989) – esse 

período marca a criação dos chamados Complexos Agroindustriais (CAIs) que articularam a 

produção agrícola com a indústria produtora de insumos e bens de capital agrícola (a 

montante) e com a indústria processadora (a jusante). 

O Estado foi o grande patrocinador dessa modernização por meio de alguns 

mecanismos de intervenção como: políticas de crédito rural (custeio, comercialização e 

investimentos); investimentos diretos em infra-estrutura de transportes e armazenagem; 

subsídios fiscais e creditícios para o incentivo a implantação da agroindústria processadora; 

regulação da comercialização de grãos tanto para o mercado interno, quanto externo; e 

fomento tecnológico. Seus princípios norteadores baseavam-se no aumento e diversificação 
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da produção, no aumento das exportações, na substituição de importações (indústrias de 

insumos e bens de capital), no uso intensivo da propriedade agrícola e expansão dos fronts 

agrícolas. 

Essa modernização do campo no Brasil, segundo Müller (1989) se deu de forma 

seletiva e conservadora, concentrada basicamente na região Centro-Sul do território e em 

poucos estabelecimentos, caracterizados por grandes extensões e uso intensivo de insumos 

agrícolas. A incorporação de novas técnicas e normas de produção provocou uma 

reestruturação dos sistemas técnicos agrícolas2 (Ramos, 2001), com crescente 

artificialização do campo brasileiro, cada vez mais dependente de novas tecnologias, ciência 

e informação, substituindo o que era apenas natural e criando um verdadeiro meio técnico 

científico informacional (Santos, 1997) vigente em determinados pontos do território. 

O estreitamento das relações entre a produção agrícola e o restante da economia 

urbano-industrial fez com que os circuitos espaciais produtivos agrícolas e seus círculos de 

cooperação extrapolassem de forma intensa os limites da propriedade rural, estabelecendo 

ligações entre essa, o mercado nacional e o mundo. Essa revolução tecnológica marca, 

para algumas regiões do território, a ruptura entre uma agricultura, em que grande parte dos 

circuitos espaciais produtivos se esgotavam dentro do próprio estabelecimento agrícola, e 

uma agricultura mundializada. 

A “modernização conservadora” (Graziano da Silva, 1996) da agricultura brasileira foi 

marcada pelo estabelecimento de intensos círculos de cooperação entre o tripé: Estado, 

grande produtor agrícola e empresas privadas (insumos, bens de capital e processadora). 

Como relatado anteriormente, nesse primeiro momento, o Estado era o grande financiador e 

regulador, possuindo um papel preponderante no tripé. 

A partir da década de 1980 e principalmente nos anos 90, ao passo em que os 

circuitos espaciais produtivos agrícolas se tornaram cada vez mais internacionalizados, 

devido ao desenvolvimento biotecnológico e dos sistemas de informação3. O Estado 

brasileiro se retira do papel de patrocinador e financiador da modernização, perdendo 

gradualmente sua preponderância sobre o tripé. 

                                                           
2 Ramos (2001) aponta a existência de verdadeiros sistemas técnicos agrícolas, onde as ações 
técnicas e políticas voltadas para a produção agrícola formam um sistema, fazendo com que cada 
elemento se relacione com os demais e os modifique alterando o seu valor individual e o todo. 
3 O desenvolvimento da biotecnologia permitiu uma elaboração mais precisa das previsões de safra e 
uma maior padronização dos grãos colhidos, transformando-os em verdadeiros insumos para a 
indústria. A melhoria dos sistemas de informação, por sua vez, permitiu novas interações entre os 
agentes econômicos, possibilitando uma maior capacidade de coordenação e controle de funções e 
atividades. Ambos impingiram uma maior racionalidade no uso agrícola do território, exacerbando o 
poder dos agentes mais competitivos.  
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Os principais motivos da desarticulação da regulação estatal se devem segundo 

Mazzali (2000), à somatória da crescente indisciplina fiscal (aumento da dívida pública e 

poupança pública negativa) com a adoção da ideologia neoliberal. Esse novo período marca 

o fim da intervenção direta do Estado na agricultura, principalmente, quanto ao fornecimento 

de crédito ao produtor. Com isso, grandes empresas (nacionais e estrangeiras) passam 

gradualmente a ocupar a lacuna deixada pelo Estado, passando a fornecer crédito e 

insumos em troca de grãos e aumentando, conseqüentemente, seu poder de controle dos 

circuitos espaciais produtivos. 

Circuito espacial produtivo da soja 

O circuito da soja pode ser considerado como um dos casos mais emblemáticos da 

modernização conservadora da agricultura brasileira devido ao seu caráter seletivo (poucos 

produtores e poucas empresas) e concentrador (grande propriedade). Sua expansão 

aconteceu a partir dos anos de 1970, devido: ao crescente incentivo do Governo Federal na 

exportação da commodity, à internalização das indústrias processadoras, de insumos e 

bens de capital e a crescente demanda interna e externa por farelo para alimentação animal. 

Como em diversos circuitos agrícolas, nesse período, o Estado foi o grande 

responsável pela consolidação do circuito da soja, por meio: do desenvolvimento da 

produção agrícola e sua articulação com a indústria; da modernização e organização da 

estrutura de comercialização da soja; e da constituição e desenvolvimento da agroindústria 

processadora. A instituição dessas novas técnicas e normas de produção permitiram uma 

expansão do circuito produtivo e, principalmente, a criação de novos círculos de cooperação 

mais intensos e rigorosos. 

Inicialmente (final da década de 1960) a produção de soja se estabeleceu no Rio 

Grande do Sul, expandindo-se logo em seguida para o estado do Paraná. A expansão do 

circuito da soja para as regiões Centro-Oeste e Nordeste começou no final dos anos 70 e 

continua até o período atual. Esses novos fronts possuem recursos fisiográficos favoráveis 

(topografia, temperatura, distribuição de chuvas e luminosidade), abundante disponibilidade 

de terras baratas e foram criadas condições técnicas e políticas favoráveis4 para a sua 

ocupação. 

                                                           
4 Principalmente durante a década de 1970 foram criados diversos programas para modernizar e 
expandir a agropecuária brasileira em direção aos atuais fronts agrícolas, entre eles destacam-se: o 
crédito rural subsidiado (1965-80), que permitiu a expansão e mecanização da agricultura; programas 
de incentivos à pecuária como a criação do Conselho de Desenvolvimento da Pecuária de Corte 
(CONDEPE); o PROÁLCOOL; a criação de instituições de pesquisa e assistência técnica como a 
EMBRAPA e EMATER; o Programa de Financiamento de Equipamentos de Irrigação (PROFIR); os 
Programas Integrados de Colonização (PIC); o Programa de Distribuição de Terras e Desenvolvimento 
Agroindustrial (PROTERRA); o programa de incentivo fiscal para a Amazônia Legal; o POLOCENTRO; o 
PRODECER; o PRODEPAN, o POLOAMAZÔNIA e o POLONOROESTE. 
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Com o incentivo estatal e a atuação cada vez mais presente das empresas sulistas e 

estrangeiras, são introduzidos diversos sistemas técnicos agrícolas nos novos fronts, como: 

adubação, irrigação, inovações em variedades de plantas, fertilizantes, defensivos, 

utilização de implementos e máquinas modernas, uso de sementes melhoradas, política 

cambial favorável nos anos 70 e 80, incentivos fiscais e subsídios proporcionados pelas 

políticas governamentais. A adoção desses sistemas técnicos agrícolas e sua difusão pelo 

território, caracterizaram a implantação da chamada “Revolução Verde” no campo brasileiro, 

trazendo consigo uma racionalidade, por vezes, excludente e desigual. 

A profunda racionalidade técnica e normativa desses sistemas agrícolas 

possibilitaram um grande aumento da produtividade, fazendo com que houvesse um 

crescimento da arena e da área de produção no território5. A competitividade das novas 

regiões pode ser estimada pela elevação da produtividade média das culturas de soja no 

Brasil nos anos 1990. Para o conjunto do território brasileiro, tomando como base a safra 

1999-2000, a quantidade de soja produzida aumentou quase 65% em comparação com 

1990, enquanto o crescimento da área colhida foi de 19%. Esse indicador de ganhos de 

produtividade varia para cada região: enquanto na região sul, tradicional produtora, registrou 

um aumento de 8,6% no volume produzido e um decréscimo de 1,3% na área plantada, 

passando de uma produtividade média de 1870 kg/ha para 2058 kg/ha entre 1990 e 2000; 

na região Centro-Oeste o aumento da quantidade produzida quase atinge os 140%, ao 

passo que a área colhida aumentou apenas 45,1%, o que representa uma grande salto na 

produtividade média, que passa de 1690 kg/ha para 2793 kg/ha no mesmo período. 

Registre-se, ainda, que o Nordeste apresenta o extraordinário crescimento de 815% da 

quantidade produzida de soja na década de 1990, enquanto a área colhida cresceu 

aproximadamente 125% - números esses que devem ser creditados às regiões de Barreiras, 

na Bahia e Balsas, no Maranhão. A tabela a seguir mostra o grande aumento da quantidade 

de soja produzida em relação ao pequeno aumento da área colhida. 

SOJA – QUANTIDADE PRODUZIDA ( t ) E ÁREA COLHIDA (ha) 

BRASIL E MACRO-REGIÕES DO IBGE, 1990 – 1995 - 2000 

 
SOJA 

 
Regiões 

 
Anos 

Cresci-
mento 

                                                           
5 Segundo Santos (1991): “... nesta fase se corporifica aquela antevisão de Marx, segundo a qual, ao 
ser vigente o trabalho universal, isto é, o trabalho intelectual como forma de universalização da 
produção, teríamos uma maior área de produção com uma menor arena de produção. /.../ a produção 
em sentido lato, isto é, em todas as suas instâncias, se daria em áreas maiores do território, enquanto 
o processo produtivo direto se daria em áreas cada vez menores. [Esta tendência] é tornada possível 
em boa parte pela possibilidade agora aberta à difusão das mensagens e ordens em todo o território, 
através dos enormes progressos obtidos com as telecomunicações”. No caso da soja, a arena também 
cresce, mas de forma menos acentuada que a área. 
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1990 

 
1995 

 
2000 

1990 –
2000 (%) 

Brasil 19.897.804 25.682.637 32.820.826 64.9 
Norte 44.392 47.271 184.614 315.9 
Nordeste 225.502 1.255.571 2.063.859 815.2 
Sudeste 1.685.994 2.385.166 2.628.939 55.9 
Sul 11.500.593 11.986.519 12.496.969 8.6 

 
Quantidade 
produzida 
(toneladas) 

Centro-Oeste 6.441.323 10.008.110 15.446.445 139.8 
Brasil 11.487.303 11.675.005 13.656.771 18.9 
Norte 30.920 24.617 71.960 132.7 
Nordeste 376.814 571.085 847.076 124.8 
Sudeste 1.119.587 1.130.655 1.135.064 1.4 
Sul 6.149.829 5.416.792 6.072.216 –1.3 

 
Área colhida 
(hectares) 

Centro-Oeste 3.810.153 4.531.856 5.530.455 45.1 
Fonte: FIBGE – Produção Agrícola Municipal 

Organização: S. Frederico e R. Castillo 

Mas o principal destaque é o estado de Mato Grosso, que nos últimos 15 anos 

aumentou em 200% sua área plantada de soja e em 400% sua produção, passando de uma 

produtividade média de 2000 kg/ha, em 1990, para 3100 kg/ha em 2001. Com isso, o Estado 

além de se tornar o maior produtor nacional de soja é o que possui a maior produtividade, 

com produtores colhendo até 4.200 kg/ha, enquanto a média nacional foi de 2720 kg/ha em 

2001 (Gazeta-Anuário Brasileiro de Soja, 2001). Além disso, Mato Grosso é o estado em 

que a produção de soja possui a maior probabilidade de crescer: segundo a Gazeta - 

Anuário Brasileiro da Soja (2000) - em 1999, foram utilizadas apenas 30% das áreas 

disponíveis para o plantio. 

Essa grande expansão do circuito da soja é marcada por uma nova articulação de 

forças dentro dos círculos de cooperação. A partir dos anos 90, a adoção das políticas 

neoliberais somadas a um novo paradigma tecnológico (microeletrônica, agricultura de 

precisão, redes telemáticas corporativas e biotecnologia) possibilitaram uma maior margem 

de manobra para as políticas territoriais das grandes empresas, sobretudo, nos produtos 

destinados à exportação Castillo, 2003). 

Essas grandes corporações passaram a substituir progressivamente a posição 

ocupada pelo Estado, fornecendo crédito ao produtor, armazéns, meios de transporte, 

sementes e assistência técnica. No início dos anos 1990, 60% da produção de soja no 

território brasileiro já era controlada por quatro grandes empresas: Ceval, Cargill, Sadia e 

Perdigão (ABIOVE – Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais). O Estado, por 

sua vez, torna-se um agente viabilizador da produção (em sentido lato) equipando o 

território com transportes (muitas vezes em parceria com empresas), atuando em pesquisas 

tecnológicas, criando normas, de forma a assegurar a competitividade das novas regiões, 
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particularmente os cerrados do Centro-Oeste (com destaque para o Mato Grosso) e do 

Nordeste (sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia). 

O controle exercido pelas grandes empresas sobre o circuito da soja se acentua 

ainda mais no final da década de 90 com a compra das principais empresas brasileiras 

pelas grandes empresas mundiais do circuito: a Ceval (maior processadora e exportadora 

nacional) é comprada pela Bunge; o setor de soja da Sadia é comprado pela ADM e a 

Cargill compra o setor de soja da Perdigão. De 1989 a 1997, o número de empresas 

processadoras diminuiu 31%, passando de 65 para 45, das quais apenas as cinco maiores 

detinham cerca de 46% da capacidade de esmagamento instalada no país. Em 1999, as 

quatro maiores empresas passaram a concentrar 68% do total esmagado (Lafis, 2003). 

O aumento da concentração no circuito também tem levado a mudanças em relação 

ao tamanho das fábricas. Em 1977, quase a metade do esmagamento brasileiro era 

resultado da atividade de pequenas fábricas; já em 1997 essa participação caiu para apenas 

10%. Por outro lado, as grandes plantas viram sua participação aumentar de 22,4% para 

51% no período. Outro fato interessante a ser ressaltado, é que as indústrias localizadas 

longe das áreas produtoras estão fechando6 e as grandes empresas estão deslocando suas 

esmagadoras para os fronts da soja7 (Lafis, 2003). 

Esse deslocamento se deve à grande ociosidade das indústrias esmagadoras de 

soja localizadas principalmente nas regiões Sul e Sudeste e ao aumento da produção em 

direção à região Centro-Oeste. A figura a seguir mostra de forma geral como está 

estabelecido o circuito espacial produtivo da soja. 

                                                           
6 No final de 1997, somavam 18 o número de unidades industriais paradas em todo o País que juntas 
esmagavam 13 mil/t de soja por dia, equivalente a 11,4% do total da capacidade instalada na época 
(Lafis, 2003). 
7 A Bunge, por exemplo, encerrou as atividades de sua unidade em Maringá (PR) e anunciou 
investimentos de US$ 100 milhões na expansão de duas unidades no Mato Grosso, além de uma 
unidade nova em Sorriso (MT). A Coinbra anunciou o fechamento de duas unidades na região Sul, 
reduzindo sua capacidade em 2,5 mil toneladas/dia.  
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CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO DA SOJA

 

Os fluxos que estruturam o circuito espacial produtivo da soja perpassam desde 

propriedades rurais, localizadas em pequenas cidades dos fronts agrícolas, agroindústrias, 

até mercados europeus e asiáticos. Nesse circuito a maioria das relações é estabelecida 

muito mais intensamente entre as empresas e o mercado internacional, do que 

necessariamente entre estas e as cidades próximas. 

As grandes empresas controlam o circuito da soja através do fornecimento de crédito 

ao produtor, da disponibilização de infra-estruturas de armazenagem e transporte dos grãos 

e do oligopólio do processamento, relatado anteriormente (Frederico, 2004a). 

As duas primeiras formas de controle impactuam diretamente os produtores, que se 

vêem obrigados a vender os grãos antecipadamente, a preços menores, sob o risco de não 

terem capital para fazer o plantio ou então não conseguirem escoar a produção na época da 

colheita. 

Crédito Agrícola 

Durante as décadas de 1960/70 e início da década de 1980 o crédito oficial custeava 

todas as fases da produção, sendo adquirido de maneira relativamente fácil por alguns 

produtores. A partir do final da década de 1980 e durante toda a década de 1990, o crédito 

oficial foi paulatinamente reduzido, promovendo o aumento do crédito fornecido pelas 

empresas. 

Atualmente, no circuito produtivo da soja, grandes empresas multinacionais, como a 

Cargill, a Bunge e a ADM e nacionais como, a Amaggi Exportações e Importações e a 

Caramuru têm financiado a produção, através da compra antecipada dos grãos. Com isso, 
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essas empresas garantem o fornecimento de grãos e ganham com os lucros cobrados sobre 

o empréstimo. A maior parte do crédito antecipado é fornecido através de dois tipos de 

contrato: o Contrato em Dólar8 e a chamada compra da Soja Verde. Esses dois mecanismos 

de financiamento são muito parecidos, como demonstrado a seguir. 

 A venda da “soja verde” funciona da seguinte forma: na época do plantio da soja 

(mês de novembro), os produtores emprestam, junto às empresas, crédito suficiente para 

custear o plantio, comprometendo-se a entregar os grãos na época da colheita (de fevereiro 

a abril), como forma de pagamento do empréstimo. As empresas fazem uma regressão dos 

juros cobrados pelo período (do plantio até a colheita) e compram a soja a um valor abaixo 

do mercado9. 

 O Contrato em Dólar possui um mecanismo semelhante: o produtor contrai um 

empréstimo antecipado (na época do plantio) em dólar, comprometendo sua safra na época 

da colheita. A empresa paga o valor em dólar, de acordo com o preço da saca do dia do 

empréstimo, e cobra juros que variam de 14% (ADM) a 16% (Bunge) ao ano do produtor. 

 No caso da empresa ADM, o empréstimo é feito até US$ 200,00 por hectare; para 

custear o restante da produção, o produtor tem que fazer novos empréstimos em outras 

empresas, no Banco do Brasil ou possuir capital próprio. Além do crédito, a maioria das 

empresas fornece também fertilizantes, defensivos, adubos e calcário aos produtores, para 

pagamento futuro. 

O custo da produção varia muito para cada produtor, dependendo do tamanho da 

área plantada, quantidade de capital próprio, quantidade de maquinário e infra-estruturas 

próprias, entre outros. Mas a maioria dos produtores gasta entre 35 e 40 sacas por hectare, 

o que significa gastar (no valor de novembro de 2003) entre US$ 450,00 a US$ 530,00 por 

hectare. Segundo os produtores, o Banco do Brasil apresenta a vantagem de emprestar o 

dinheiro a juros mais baixos, entre 8% a 9% ao ano. Entretanto, o financiamento máximo é 

de R$ 200.000 por produtor e nem sempre o dinheiro está disponível na data requerida, o 

que pode comprometer o plantio. 

A maioria das empresas, nos empréstimos até US$ 200.000, cobram como garantia 

o penhor da safra; quando o produtor estiver colhendo, a preferência de recebimento é da 

empresa, além da existência de dois avalistas. Para empréstimos acima desse valor cobra-

se a hipoteca do terreno. 

                                                           
8 Diversas bibliografias denominam o Contrato em Dólar como Antecipação de Contrato Cambial, o 
nome aqui proposto é o utilizado corriqueiramente tanto pelas empresas como pelos produtores. 
9 Acompanhamos um empréstimo feito a um produtor pela empresa Cargill. No dia do empréstimo (10 
novembro de 2003) a saca da soja estava avaliada em R$ 43,00, pelo empréstimo da “soja verde” a 
empresa pagou ao produtor o equivalente a R$ 30,00 por saca. A diferença de R$ 11,00 equivale aos 
juros cobrados pela empresa até o pagamento, feito em grãos, pelo produtor. 
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As empresas fazem a negociação da soja comprada diretamente com a Bolsa de 

Valores de Chicago, onde é negociado o bushel da soja (27,2 quilos). A venda é feita 

através de uma operação denominada “hedge”, que significa que a empresa conseguiu 

assegurar a venda da soja comprada no Brasil a um preço fixo em dólar. Por exemplo, a 

empresa faz uma compra em novembro para março do ano seguinte, que significa na Bolsa 

de Chicago US$ 7,00 o bushel. Ao fazer o hedge a empresa assegura esse valor se 

protegendo das oscilações do mercado. 

O crédito fornecido pelas empresas onera os produtores, visto que, os juros 

cobrados são superiores aos oficiais. Ao também fornecerem insumos, em troca de grãos, 

as empresas ganham duas vezes: na margem de lucro sobre os insumos e nos juros altos, 

sobre-valorizando os insumos. Somado a isso, as grandes empresas (Cargill, ADM, Bunge, 

Louis Dreyfus) além de exportarem soja dos países produtores são importadoras do produto 

nos países consumidores como os da União Européia e China. Assim, elas conseguem 

obter lucros ao longo de todo o movimento do circuito. 

Sistema de armazenamento e transporte 

Aditado ao fornecimento de crédito, as grandes empresas também controlam a 

logística de transporte dos grãos, através do controle de sistemas de engenharia próprios, 

como os armazéns, ou então, em parcerias com outras empresas e o poder público, no caso 

de fixos mais onerosos (grandes armazéns, ferrovias, hidrovias, rodovias). 

O sistema de armazenamento é um dos principais elos logísticos do circuito espacial 

produtivo da soja (Frederico, 2004b). Isso se deve ao contraste entre o caráter sazonal da 

produção e a constância da demanda e do consumo dos grãos durante todo o ano. 

Os armazéns são de fundamental importância em todo o processo logístico do 

circuito da soja: na produção, na comercialização, na industrialização, no consumo, no 

atacado e varejo e nos estágios de exportação e importação. Os grãos de soja, ao serem 

colhidos, necessariamente são levados para unidades armazenadoras, onde são limpos 

(retirada de impurezas como mato, terra e outros grãos), secos e se necessário sofrem um 

tratamento fitossanitário (eliminação de fungos e carunchos). Ao ficarem armazenados, os 

grãos são permanentemente refrigerados, o que garante sua qualidade. 

Os produtores que não possuem armazéns próprios ficam à mercê das grandes 

empresas exportadoras que controlam a maior parte da capacidade de armazenamento dos 

novos fronts. No caso do estado do Mato Grosso (maior produtor nacional de soja), das 

cerca de 10 milhões de toneladas de capacidade de armazenamento de soja, 7,5 milhões de 

toneladas são controladas por empresas do circuito contra 2,5 milhões de toneladas dos 

produtores ou dos governos estadual ou federal (ano 2002). Importante ressaltar que a 
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capacidade de armazenamento dos produtores está em poder de alguns grandes 

fazendeiros, devido aos elevados custos de construção dos silos e a necessidade de ter que 

encher e esvaziar o silo por completo, a cada operação, o que exige que o produtor tenha 

uma grande produção10. Na tabela a seguir é demonstrada a capacidade de 

armazenamento das principais exportadoras atuantes no estado do Mato Grosso. 

Capacidade de armazenamento a granel das empresas 

 exportadoras no Mato Grosso - 2003 

EMPRESA CAPACIDADE (Ton.) N° ARMAZÉNS 
Bunge 1.695.800 40 
Amaggi 1.677.000 34 
ADM 1.036.000 19 
Cargill 1.004.000 29 
Coinbra 651.000 16 
Ovetril 369.000 8 
Caramuru 343.500 18 
Coopervale 205.000 6 
Fiagril 141.000 2 
ABC 140.000 4 
Sperafico 75.000 1 
Encomind 60.000 1 
Fonte: Ary Oleofar, 2003 

Como demonstrado na tabela acima, as quatro maiores empresas armazenadoras e 

também exportadoras do Estado do Mato Grosso possuem sozinhas cerca de 73% da 

capacidade de armazenamento entre as empresas e cerca de 55% da capacidade total do 

Estado. Este fato demonstra o grande controle exercido sobre a produção por parte desses 

grupos hegemônicos. 

Ao armazenarem a soja dos produtores, essas empresas lucram em diversos 

aspectos: primeiro conseguem reduzir os seus custos de frete junto às empresas 

transportadoras; segundo, os produtores possuem um menor poder de barganha sobre a 

venda da produção por dependerem dos silos para o armazenamento dos grãos; terceiro, as 

máquinas que medem o grau de impureza dos grãos pertencem a essas empresas, e 

segundo produtores, essas máquinas sempre apresentam uma margem de erro que onera o 

                                                           
10 O silo deve ser cheio por completo para diminuir os custos com energia para o resfriamento dos 
grãos, pois se gasta a mesma energia para resfriar um silo cheio ou pela metade. O processo de 
esvaziamento também deve ser feito de uma só vez, por que ao esvaziar o silo pela metade criam-se 
“buracos de ar” entre os grãos o que prejudica o resfriamento comprometendo a qualidade dos grãos. 
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produtor; e quarto, as empresas ganham sobre os produtores que entregaram a safra com 

mais de 8% de grãos “ardidos” 11. 

Caso o produtor não venda antecipadamente sua produção, ele é obrigado a pagar 

pelo processamento, armazenamento e expedição da soja em silos particulares ou 

pertencentes à Conab. Os silos privados possuem, em média, um preço 80% superior aos 

da Conab, para dois meses de armazenamento. Considerando que o prazo de dois meses 

é, via de regra, o tempo médio para a realização das negociações ainda pendentes, 

estabelece-se um processo perverso com os produtores que dependem das estruturas de 

armazenamento de terceiros. 

Com relação aos sistemas de movimentos (Contel, 2001) para o escoamento dos 

grãos, estes estão exigindo maiores investimentos devido ao distanciamento das áreas 

produtoras em relação aos tradicionais portos exportadores e às precárias condições de 

transporte dessas novas áreas. 

Devido ao custo elevado para construção e manutenção desses sistemas de 

engenharia (portos, ferrovias, hidrovias, rodovias) estão sendo criados diversos círculos de 

cooperação entre empresas privadas e o Estado, com a finalidade de resolver o problema 

da logística dos meios de transporte. As parcerias mais significativas são: entre as grandes 

empresas do circuito como a Cargill, a Bunge, a ADM, o Grupo Maggi e a Caramuru; dessas 

com as grandes empresas transportadoras como a CVRD e a Brasil Ferrovias; e também, 

com os governos estaduais e Federal. 

A Bunge em parceria com o Grupo Maggi e a Brasil Ferrovias deram início, em 

janeiro de 2003, à construção do maior terminal privativo de grãos do Brasil, localizado no 

Porto de Santos. O terminal denominado TGG (Terminal Graneleiro do Guarujá) terá 

capacidade para movimentar 3,5 milhões de toneladas anuais entre embarques de soja, 

farelo, óleo e importação de fertilizantes e insumos para fertilizantes. 

A Ferronorte12 está estabelecendo parcerias com esmagadoras de soja, como a 

Cargill e a ADM para aumentar sua capacidade de transporte. A ADM, por exemplo, aluga 

                                                           
11 Os grãos ardidos são os grãos considerados fora do padrão, devido ao excesso de chuvas ou seca 
durante a colheita ou então devido a colheitas atrasadas. Os grãos entregues pelo produtor nos 
armazéns podem conter no máximo 8% de grãos “ardidos” para poderem receber o preço normal. 
Caso o produtor entregue a produção acima dessa porcentagem as empresas descontam no preço 
pago, mas se o produtor entregar sua produção abaixo dessa porcentagem ele não recebe nenhum 
diferencial. Ao colocarem os grãos nos silos, as empresas misturam o excesso de grãos “ardidos” com 
o excedente de grãos normais e vendem a produção com no máximo 8% de “ardidos”, ganhando 
sobre o produtor que entregou fora do padrão. 
 
12 A Ferronorte, controlada pela holding Brasil Ferrovias, liga a cidade de Alto Araguaia, sul do Mato 
Grosso, ao estado de São Paulo.  Ao entrar em território paulista seus trilhos conectam-se com a 
malha ferroviária da Ferroban, controlada pela mesma holding. 
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vagões e os coloca para rodar na Ferronorte e Ferroban, levando soja do Mato Grosso até o 

Porto de Santos. 

 O Grupo Maggi, com o apoio da antiga SUDAM e do BNDES e parceria do Governo 

do Amazonas, viabilizou, a partir de 1997, o transporte comercial de grãos pela hidrovia do 

rio Madeira, assim como construiu terminais nos portos de Porto Velho/RO e Itacoatiara/AM. 

No início de 2003, a Cargill deu início a construção de três silos, com capacidade para 

armazenar nove mil quilos de soja cada um, além de uma moega e escritório no Porto de 

Porto Velho, utilizando-se da hidrovia controlada pela Hermasa para o transporte de soja até 

o seu terminal portuário em Santarém/PA (Revista Agro Cargill, nº 21, 2002/03). 

 O Grupo Caramuru tem investido na construção de terminais fluviais, como no caso 

do terminal hidro-ferroviário de Pederneiras (SP), que possibilita o escoamento da soja de 

sua unidade de esmagamento em São Simão (GO) até o porto de Santos, onde em parceria 

com a Brasil Ferrovias reformou o Terminal 39. A empresa investiu também na aquisição de 

5 locomotivas e 100 vagões para rodar na Ferronorte. Depois de investir em ferrovias e 

portos, a Caramuru, junto com a Coinbra (Louis Dreyfus), investiram, em 2002, na reforma 

de rodovias. A mesma Coinbra está adquirindo vagões e reformando locomotivas que 

passarão a operar pela Ferronorte e América Latina Logística13. 

A CVRD em parceria com a Bunge Alimentos tem reformado terminais portuários 

destinados a grãos no Porto de Itaqui no Maranhão, além da aquisição de novos vagões 

graneleiros para o transporte da soja pela Estrada de Ferro Carajás até o referido porto. 

A maioria desses grandes investimentos em sistemas de movimentos como a 

hidrovia do Madeira, hidrovia do Tietê, hidrovia do Araguaia-Tocantins, as ferrovias 

Ferronorte e Norte-Sul e as rodovias BR-163 e Br-364 faziam parte dos PPA’s 1996/99 e 

2000/03. A viabilização da construção desses sistemas de engenharia foi feita a partir de 

recursos provenientes de empréstimos do BNDES à iniciativa privada ou através de 

aplicações diretas do Estado. O grande objetivo era diminuir o chamado “Custo Brasil”, por 

meio da criação de corredores de transporte que propiciassem, principalmente, o 

escoamento da produção agrícola dos novos fronts. 

 Esses projetos denotam a mudança do papel do Estado dentro dos círculos de 

cooperação da soja. Enquanto as grandes empresas ficam com as áreas mais rentáveis e 

estratégicas como o fornecimento de crédito e armazenagem, o Governo Federal arca com 

os investimentos mais custosos e de longa duração. Essas mudanças nas parcerias 

estabelecidas no circuito da soja são provenientes de uma lógica neoliberal que tem 

                                                           
13 Controladora dos trilhos localizados na região Sul do país. 
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provocado uma fragmentação e uma desintegração competitiva (Araújo, 2000) do território 

brasileiro. 

Conclusão 

Os sistemas de movimentos que estão sendo construídos nos fronts do circuito 

espacial produtivo da soja são justificados pelo discurso onipotente da economia de 

mercado, pautado no aumento das exportações como solução salvadora para os problemas 

econômicos e sociais da formação sócio-espacial brasileira. 

Essas formas geográficas criadoras de fluidez corroboram com a fase 

contemporânea do capitalismo, ao passo em que estão baseados no imperativo da 

velocidade e da exportação. A necessidade de maior fluidez é uma das características que 

os agentes privilegiados impingem aos lugares, através do discurso da necessidade da 

modernização e integração com o mundo “globalizado”, sob o risco de se tornarem lentos e 

esquecidos. Contudo, esse discurso apreende o território apenas como possibilidade de 

recurso e não como lugar de vida dos homens lentos (Santos, 1999), que conformam a 

maioria do povo. 

Essas novas formas implantadas no território estão imbuídas de conteúdos. Ao 

incorporar uma nova forma na formação sócio-espacial, também se incorpora o seu 

conteúdo. Essas formas introduzem novos relacionamentos, novas solidariedades e uma 

dependência crescente com relação às suas verticalidades criadoras. Essas formas-

conteúdo (Santos,1977) ao mesmo tempo em que facilitam a difusão do capital e a ação de 

grandes agentes, também criam restrições à perpetuação de ações que não corroborem 

com a racionalidade dominante. Em países subdesenvolvidos e exportadores de produtos 

primários, como os países latino-americanos, essa lógica se afirma de maneira mais 

proeminente. 

No caso do circuito da soja, as infra-estruturas criadas para viabilizar a fluidez da 

produção tendem a monofuncionalidade, propiciando assim, um uso seletivo do território 

que leva a um aumento das desigualdades regionais. Esse uso corporativo do território tem 

se acentuado ainda mais nos últimos anos, com a diminuição do número de produtores e 

empresas que atuam no circuito e o poder de regulação cada vez maior dessas últimas. 

O caráter extravertido (Santos e Silveira, 2001) desses novos sistemas de 

movimentos da soja fica evidente ao observar a sua disposição no território. Seu objetivo 

central é diminuir a distância entre o território brasileiro e os mercados consumidores dos 

países do hemisfério norte, principalmente Europa, Japão e China, acentuando, ainda mais, 

a atual divisão internacional do trabalho, promotora do aumento da desigualdade e da 

exclusão dos países menos competitivos em termos econômicos e geográficos. Esses 
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sistemas de engenharia não possuem intenção, por exemplo, de promover uma maior 

integração dos países sul-americanos, tão próximos geometricamente, mas tão longe 

geograficamente, devido à falta de sistemas de engenharia e, principalmente, políticas que 

visem sua maior integração. O Mato Grosso, estado perpassado pela maioria dos novos 

sistemas de movimentos, possui uma localização privilegiada, em termos geométricos, por 

se encontrar no centro da América do Sul. Essa localização privilegiada possibilita a criação 

de um sistema logístico de circulação e comunicação, que permitiria uma maior conexão 

geográfica entre esses países, e o seu conseqüente fortalecimento na atual divisão 

internacional do trabalho. 

Além da falta de uma integração sul-americana, esses novos sistemas de 

movimentos realçam o aumento da desigualdade entre as diversas regiões do território 

brasileiro. O traçado dessas redes e a localização de seus pontos nodais não atendem a um 

planejamento mais amplo que leve em consideração, como prioridade, o espaço banal ao 

invés do espaço reticular. 

Portanto, o planejamento tem que considerar o território como um todo, não apenas 

como suporte de redes que transportam as verticalidades, isto é, vetores de modernização 

alheios aos anseios dos lugares. Essas verticalidades ao chegarem nos lugares criam 

conflitos com as formas pretéritas promovendo uma nova organização do território e o 

estabelecimento de novas horizontalidades que impedem perspectivas de integração social 

e o fornecimento de tempo necessário à política. 

A criação de grandes sistemas de engenharia, como os demandados pelo circuito da 

soja, não pode ter o intuito de dar fluidez a apenas uma commoditie. Mas, tem que levar em 

consideração os diversos usos possíveis que eles podem oferecer à sociedade brasileira, 

primando por um maior dinamismo do mercado interno, através do incentivo a uma 

complementaridade produtiva regional, uma redistribuição fundiária e o cultivo de novos 

produtos. Um traçado que objetive a integridade do território brasileiro, primando por 

projetos de longo prazo e que inclua uma multiplicidade de usos. 
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