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Resumo 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar os processos, atividades e fatores que fazem parte 
dos custos logísticos, que foram analisados nos principais municípios exportadores de soja 
grão do estado de Mato Grosso até os portos de exportação. Tendo como base o resultado das 
regressões, a análise da Matriz Origem-Destino dos Nove Roteiros de Escoamento da soja do 
Mato Grosso até os Portos de Exportação no ano de 2008 e os cenários propostos, inferiu-se o 
momento médio de transporte de cada modal e da combinação dos modais, bem como o preço 
final das atividades logísticas, a participação destas atividades no preço FOB e a economia 
resultante de investimentos em infra-estrutura de transportes no estado de Mato Grosso. Os 
roteiros 1,2,4,5,6,7 e 8, que utilizaram mais de um modal de transporte, demonstram que a 
intermodalidade e a multimodalidade reduzem os custos de transporte, que impacta 
diretamente nos custos logísticos. Estes representaram em média 16% do valor FOB da soja 
em grão do estado de Mato Grosso no ano de 2008. Cerca de 75% da exportação de soja em 
grão do MT têm seus custos logísticos iguais ou superiores a média do estado.  
 
Palavras-chave: Custos logísticos. Transporte. Soja. Exportação. 
 

 

1. Introdução 

 

A taxa média anual de crescimento das exportações agrícolas brasileiras foram de 

20,43%, entre 2000 e 2008, alcançando US$ 58,4 bilhões neste último ano. Este valor se 

obteve pelas altas cotações de preços internacionais dos principais produtos exportados 

(complexo soja e carnes) e também pelo aumento do quantum exportado nos últimos anos, 

apesar de haver uma redução de 2,2% no volume de exportação no ano 2008 em relação a 

2007 (MAPA, 2009). 

Os números demonstram o crescimento do volume das exportações agrícolas, isso 

pressiona cada vez mais os sistemas existentes de transportes disponíveis. Neste cenário, o 
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sistema logístico passa a ser a principal estratégia que as empresas e o Brasil podem utilizar 

para conquistar níveis de eficiência que beneficiem a economia da empresa e seus clientes. O 

sistema logístico cria um valor agregado ao produto definido pelo próprio processo logístico 

de distribuição como: prazo reduzido de entrega, facilidade e agilidade para fazer um pedido, 

rastreabilidade do produto da origem até o cliente e a entrega dentro dos prazos são fatores 

que aumentam a competitividade dos produtos no mercado globalizado (NETTO, 2003; 

SILVA, 2002). 

O interesse pela presente pesquisa surgiu devido à logística integrada, que pode ser 

uma das ferramentas, como fator de vantagem competitiva na comercialização da soja no 

mundo globalizado de hoje. As exportações da soja em grãos vêm apresentando taxas de 

crescimento na ordem de 16,5% ao ano, desde 1991, sendo um dos produtos mais exportados 

pelo Brasil, fato que se deve à preferência dos compradores internacionais pela soja grão 

brasileira, aumento crescente do custo de processamento de soja no Brasil, elevada carga 

tributária e tipo de câmbio da moeda internacional desfavorável (MAPA, 2007). 

A análise parte da premissa de que o preço da soja em grãos é determinado na bolsa de 

commodities de Chicago. Nesta análise deve ser considerado os preços das tarifas de frete de 

transportes, armazenagem e transbordos, desde a porteira das fazendas até os portos de 

exportação. Desta forma, as longas distâncias dos transportes, as elevadas tarifas dos fretes, a 

baixa eficiência na geração de descarga nos portos de exportação e os elevados tributos são 

fatores que influenciam os custos logísticos e isso impacta negativamente na exportação da 

soja. 

Desta análise infere-se que a otimização da logística interna permitiria reduzir os 

custos logísticos, principalmente com transporte, aumentando a margem de lucro dos 

produtores e a competitividade do produto no mercado externo. Além disso, traria outros 

benefícios para a economia, como redução de consumo de combustível, fretes, melhor sistema 

de rotas de tráfego nas estradas e desgaste das rodovias (BORGES, 2004; NETTO, 2003). 

O estudo de caso da presente pesquisa estuda as rotas de escoamento da exportação da 

soja em grãos do Estado de Mato Grosso no ano de 2008, efetuando-se um estudo das 

composições de preços de transporte dos municípios de Sorriso, Primavera do Leste, 

Canarana, Rondonópolis, Campo Novo do Parecis e Diamantino até os portos de exportação, 

de forma a desenvolver uma rede de escoamento que permita identificar fatores para reduzir 

os custos de transporte. Iniciando com a revisão da literatura na seção 2, abordando a temática 
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da logística e do transporte da soja grão, demonstrando em seguida as análises dos dados e os 

resultados obtidos na pesquisa, na seção 3 e as conclusões. 

 

2. Revisão de literatura. 

 

Os países de todo o mundo não conseguem produzir tudo o que sua população 

necessita, desta forma, há o comércio entre os diversos países para tentar equalizar as 

necessidades de consumo da população.  

Logo, os países tendem a se especializar na produção daqueles produtos que 

conseguem produzir de forma mais eficiente, ou seja, com um custo de produção menor, 

dados seus recursos naturais, mão-de-obra e seu capital, para assim exportar o excedente 

desses produtos. Da mesma forma, os países tendem a importar os produtos que não 

conseguem produzir de forma eficiente, pois fica mais oneroso produzir estes produtos. Este é 

o princípio das vantagens comparativas, enunciado por David Ricardo em 1817 no seu livro 

On the Principles of Political Economy and Taxation (BISCHOFF, 2008). 

Entretanto, na atual competição internacional, novos conceitos foram adicionados à 

competitividade das nações, para poder explicar porque determinadas nações proporcionam 

um ambiente favorável para as empresas. Estas atuam no comércio internacional com 

estratégias globais e investimentos externos. É importante destacar que os países não 

competem no mercado internacional, sendo percebidos como unidades econômicas, onde as 

empresas é que participam do competitivo comércio internacional.  

Essa nova teoria foi enunciada por PORTER, M., (1990), e é chamada de teoria das 

vantagens competitivas. Esta vem a ser adicionada a teoria das vantagens comparativas, e 

baseia-se principalmente na análise de avaliação de pontos fortes e fracos dos concorrentes 

atuais e potenciais. 

Como não é viável economicamente produzir tudo o que um país necessita, o 

comércio internacional entre os países produtores e consumidores é dinamizado pelo processo 

de distribuição física, utilizando para isso os sistemas de transportes nos seus diversos modais 

para escoar produtos de forma econômica de uma região para a outra. Sendo assim, o elo 

entre as regiões produtoras e as regiões consumidoras é realizado pelas atividades logísticas, 

com o principal objetivo de disponibilizar aos clientes os produtos na hora, no local, na forma 

certa, com o preço e quantidades desejadas (TAVARES, 2003). 
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Desta forma, a logística empresarial ou gerenciamento da cadeia de suprimentos, 

desempenha um papel fundamental na criação de valor para os clientes e fornecedores das 

empresas agrícolas e agroindustriais. Segundo BALLOU (2006), o sistema logístico gera 

quatro tipos de valor em produtos e serviços, são eles: forma, tempo, lugar e posse. Dois 

desses valores são criados pela logística empresarial: o tempo e o lugar dos produtos, onde 

são distribuídos pelas atividades de transporte, fluxos de informação e estoques. A forma é 

criada pela produção, transformando insumos (matérias-primas) em produtos acabados; e a 

posse é criada pelo departamento de marketing, engenharia e finanças da empresa, que induz 

os clientes a consumirem por meio da publicidade, suporte técnico e condições de venda. 

Para atingir a satisfação dos clientes, neste conceito pressupõe-se a integração de todas 

as atividades da cadeia de produção agrícola e distribuição por meio do bom relacionamento 

entre os diversos agentes, com as empresas interdependentes que devem trabalhar em fina 

sintonia, por meio da integração dos processos de negócios, compartilhando informações para 

minimizar as incertezas, evitar comportamentos oportunistas de alguns agentes e assim 

proporcionar vantagens competitivas sustentáveis para a cadeia como um todo. 

Desta maneira, começa a emergir um novo paradigma da administração moderna, e 

consequentemente da gestão do agronegócio, onde não haverá mais competição entre 

entidades autônomas, mas sim entre as diversas cadeias de suprimentos nas quais as empresas 

rurais fazem parte. Logo, a competitividade de uma empresa dependerá do bom 

relacionamento com as demais empresas de sua cadeia de suprimentos (ROSA, 2004). 

Segundo Furlanetto e Cândido (2005), a competição entre as cadeias de suprimentos 

põe o planejamento setorial como fator principal no Agronegócio, o qual deve considerar os 

desdobramentos ao longo da cadeia produtiva, que é dependente das exigências de mercado 

nacional e internacional e das legislações econômicas, fiscais, ambientais e sanitárias. 

Este paradigma concorda com o conceito de agronegócio (agribusiness), definido por 

Goldberg (1968 apud ZYLBERSZTAJN, 2000), que indica que o sistema de commodities 

engloba todos os atores envolvidos com a produção, processamento e distribuição de produtos 

agrícolas. Esse sistema, segundo Goldberg, é um fluxo de informações sobre os insumos até o 

consumidor final, que inclui o mercado de insumos agrícolas, o processo de produção 

agrícola, operações de estocagem, processamento de distribuição em nível de atacado e 

varejo. Logo, a gestão atual do agronegócio engloba todas as instituições que afetam a 

coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais como instituições 

governamentais e associações de comércio. 
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Portanto, a logística empresarial aplicada ao agronegócio não pode ser vista apenas 

como uma atividade voltada para a maximização dos lucros, mas como uma oportunidade 

para reduzir e otimizar os custos a partir de uma gestão eficiente e coordenada; e 

principalmente obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes, por meio da 

qualidade do serviço logístico aos clientes.  

As vantagens competitivas do agronegócio brasileiro não estão conseguindo superar 

todas as desvantagens, devido principalmente aos problemas de infra-estrutura de transportes. 

O Brasil se destaca frente aos demais países produtores agrícolas no que se refere à maior 

disponibilidade de terras, clima favorável, recursos humanos qualificados, estrutura de 

comercialização, potencial em bio-energia, capacidade de gestão e desenvolvimento 

tecnológico (ANUT, 2008). 

O Brasil também possui desvantagens, como a infra-estrutura logística, a carga 

tributária, a taxa de câmbio e as barreiras comerciais que são considerados os principais 

entraves ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro, segundo pesquisa realizada junto às 

empresas do setor (ANUT, 2008).  

Logo, a competitividade da soja em grão no mercado internacional depende da 

eficiência das vantagens competitivas da soja, para que a cadeia da soja possa ser lucrativa, 

conquistar e manter participação no mercado nacional e internacional (FERRAZ, KUPFER e 

HAGUENAUER, 1995).  

A Argentina e os EUA, os dois maiores concorrentes do Brasil na produção e 

exportação do complexo soja, apresentam maior equilíbrio nas suas matrizes de transportes, o 

que lhes proporciona custos de transportes menores que os aferidos no Brasil. Na Argentina, 

as distâncias médias de transporte das regiões produtoras até os portos são de 300 Km, 

favorecendo o transporte rodoviário de carga, que representa 82% da matriz de transporte da 

soja, além de usufruírem do modal ferroviário e hidroviário.  

Nos EUA, as distâncias médias de transporte de cargas das regiões produtoras até os 

portos são iguais as do Brasil, entre 1000 e 2000 km, prevalecendo o uso intensivo das 

hidrovias, que representam 61% da matriz de transporte da soja, além de possuírem ferrovias 

e rodovias que cruzam todo o país (ANUT, 2008; LOVATELLI, 2009). 

Logo, como a comercialização da soja grão é caracterizada pela cotação de seu preço 

na bolsa de commodities de Chicago, para tornar a soja brasileira mais rentável, é preciso 

reduzir os custos operacionais de transportes de carga. Deve-se destacar que a 

comercialização da soja em grão entre os produtores e as empresas exportadoras obedece a 
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um padrão de qualidade, que é 14% de umidade, 1% de impurezas e 8% de grãos avariados. 

Caso o lote apresente 1% de aumento em cada um desses três fatores, haverá um desconto que 

é calculado sobre o 100% da amostra. Como por exemplo, podemos supor que houve um 

excesso de 2% de umidade e 1% de grãos avariados, logo haverá um desconto no preço pago 

ao produtor de 3%. 

Na tabela 1, se verifica um exemplo da descrição da estrutura de custos que incidem 

na formação do preço de exportação da soja no Brasil, entre os produtores agrícolas e as 

empresas exportadoras de soja. Nesta tabela estão listados todos os valores que são 

descontados do valor da cotação da soja grão para a exportação na bolsa de commodities de 

Chicago.  

 
 

Tabela 1 – Exemplo da descrição dos custos que incidem na formação do preço de 
exportação da soja grão no Brasil. 

Cotação na bolsa de Chicago – Março 2010 US$ 9,00/bushel 
Desconto do Prêmio de exportação - US$ 0,10/bushel 
Preço FOB – Santos = US$ 8,90/bushel 
Preço FOB – Santos (transformação para 
tonelada) 

= US$ 8,90 x 36,7454 = 327,04/tonelada 

Desconto da Despesa portuária - US$ 10,00/tonelada 
Preço FAZ – Santos = US$ 317,04/tonelada 
Desconto da Despesa Logística (R$ 200,00/ton, 
com câmbio de 1 US$ = R$ 1,7). 

- US$ 117,00/tonelada 

Preço Bruto (sem desconto dos impostos) = US$ 200/tonelada 
Impostos:  
FETHAB = R$ 5,89/ton; 
FACS = R$ 0,77/ton; 
FUNRURAL = 2,3% do Preço Bruto. 

Impostos: 
- FETHAB = US$ 3,46/tonelada 
- FACS = US$ 0,43/tonelada 
- FUNRURAL = US$ 4,6/tonelada 

Preço Líquido = Recebido pelo Produtor = US$ 191,51/tonelada 
      Fonte: Elaborado na Pesquisa segundo dados do IMEA. 
 

 

No Brasil, a produção de soja está concentrada na região Sul e na região Centro-Oeste. 

Esta região apresenta a maior possibilidade de expansão da área plantada e de ganho de 

produtividade, fato que reforça a necessidade do país investir na melhoria da estrutura de 

transporte de escoamento, já que a distância das regiões produtoras até os portos está 

aumentando devido ao crescimento da produção agrícola no interior do Brasil (HIJJAR, 

2006). 

O modal rodoviário transporta mais da metade da produção de soja do Brasil, mesmo 

apresentando menor produtividade para longas distâncias e grandes volumes, ser mais 

poluente, alto consumo de combustíveis e elevado índice de acidentes. Para se ter uma 
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dimensão da baixa eficiência, basta comparar a capacidade de carga entre os modais. Um 

caminhão transporta cerca de 150 vezes menos soja do que uma composição ferroviária e 

cerca de 1000 vezes menos soja do que um comboio de barcaças numa hidrovia como a do 

Rio Madeira (HIJJAR, 2006). 

Os custos operacionais e os entraves portuários brasileiros também contribuem para 

prejudicar as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros no mercado mundial. 

Para Dubke (2006), os fatores portuários que mais prejudicam a competitividade das 

exportações brasileiras são: elevado custo das tarifas portuárias; demanda superior à 

capacidade instalada dos terminais e armazéns; falta de investimentos na ampliação de 

instalações portuárias, ocasionando filas de caminhões e navios no período da safra; e a 

limitação de profundidade, impedindo a atracação de navios de maior porte em alguns portos.  

Conforme Hijjar (2006), outro fator é o excesso de burocracia por parte do governo, a 

reduzida capacidade de armazenagem, a quantidade de píeres e a falta de coordenação na 

gestão administrativa dos volumes de carga, ou seja, do que é enviado e do que é recebido no 

porto ocasionam sérios problemas no escoamento da soja. Isto causa filas de caminhões para 

descarregar de até 120 km e navios aguardando até 60 dias em alguns portos para carregar. 

Desta forma, a competitividade deixa de ser um atributo apenas das empresas e passa a 

caracterizar também o espaço. Isso leva a uma busca constante das empresas em minimizar os 

custos logísticos, tais como longas distâncias dos fretes das regiões produtoras até os portos, 

tempo de espera para descarregar os grãos nos portos, elevados custos com manutenção da 

frota rodoviária, seguro da carga e do caminhão, impostos, taxas, tarifas de pedágio e 

principalmente a baixa eficiência do modal rodoviário para o transporte de grãos frente aos 

modais fluviais e ferroviários. 

 

3. Metodologia  

3.1. Natureza da pesquisa 

 

De acordo com COLLIS e HUSSEY (2005), esta pesquisa científica é 

predominantemente descritiva, pois visa identificar quais fatores contribuem para a ocorrência 

de determinados fenômenos na infra-estrutura e no transporte da soja em grão para a 

exportação. Segundo RICHARDSON (1999), esta pesquisa utilizará predominantemente da 

pesquisa quantitativa para apurar o cenário atual das exportações da soja em grãos brasileira 

na região de análise e identificar as dificuldades da logística. Assim como, estimar a 



Custo de produção de algodão em sistema adensado no Estado de Mato Grosso/Brasil. 

Ripoll, F.G. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

50

porcentagem da composição dos custos logísticos no preço final e analisar o quanto este 

interfere na competitividade do produto no mercado externo. 

 

3.2. Procedimentos da pesquisa 

 

A pesquisa secundária foi realizada por meio de uma investigação dos dados e 

informações em arquivos de instituições governamentais, câmaras setoriais, empresas, 

revistas específicas da área em estudo, artigos, monografias, dissertações, teses e Internet.  

A pesquisa primária analisou os municípios de Sorriso, Primavera do Leste, Canarana, 

Rondonópolis, Campo Novo do Parecis e Diamantino, todos no Estado do Mato Grosso. O 

objetivo foi identificar: a localização da sede de cada município; a infra-estrutura dos sistemas 

de transportes disponíveis, como a integração dos modais e as diferentes rotas possíveis de 

serem utilizadas para transportar a soja grão para os portos de exportação. 

 Foram realizadas visitas de campo e levantamento de dados via entrevistas na cidade 

de Cuiabá e Rondonópolis (MT), com os principais atores que comercializam a soja grão para 

a exportação e processam as atividades de limpeza, secagem, armazenamento e transporte. 

As entidades e empresas que forneceram os principais dados e informações foram: 

Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato-Grosso – APROSOJA, o Instituto 

Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, o Sindicato das Empresas de Transporte 

de Cargas no Estado de Mato-Grosso – SINDMAT, a Federação das Indústrias no Estado de 

Mato-Grosso – FIEMT, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – 

FAMATO e a empresa HERMASA - Navegação da Amazônia. 

 

3.3. Técnica de análise 

 

 Os dados obtidos durante a pesquisa foram analisados utilizando a técnica estatística 

da Regressão Linear Simples, através do método dos Mínimos Quadrados Ordinários, 

considerando a suposição da normalidade. Foram testadas duas hipóteses em cada modelo, a 

hipótese do intercepto ser zero e a hipótese da correlação entre as duas variáveis ser zero. As 

suposições de normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias também foram 

analisadas (GUJARATI, 2000; HINES, 2006).  

 O software utilizado para calcular as regressões foi o Ambiente (R Development Core 

Team (2009)), na versão 2.9.0, pois é de acesso gratuito. Os dados que foram utilizados na 
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regressão estão condensados da Matriz Origem-Destino dos Nove Roteiros de Escoamento da 

soja do MT até os Portos de Exportação no ano de 2008, que pode ser visualizada na tabela 2. 

 

4. Análise dos dados. 

4.1 Descrições das rotas de escoamento da soja grão exportada pelo MT no ano de 2008 

 

Nesta pesquisa, foram estudadas as rotas de escoamento da soja grão no ano de 2008, 

logo, foram descritas as principais rotas utilizadas até os portos de exportação, de acordo com 

dados da pesquisa primária e secundária, configurando nove rotas no total.  

 

4.1.1. Rota Noroeste 

 

Esta rota é responsável pelo escoamento da produção de soja da região Oeste e 

Noroeste do MT, compreende o escoamento rodoviário da soja até Porto Velho (RO) e daí em 

diante pela hidrovia do Rio Madeira, até os portos de Itacoatiara (AM) e pelo Rio Amazonas, 

até Santarém (PA). O acesso a esta rota pode ser feito por meio do modal rodoviário, pelas 

BR-174 e BR-364, que ligam Cuiabá a Porto Velho (RO), totalizando uma extensão de 1450 

km (SILVEIRA, 2008).  

O trajeto rodoviário considerado para esta pesquisa será da sede do município de 

Campo Novo do Parecis (MT), até o porto de Porto Velho (RO). O trajeto começa na MT-

358, direção norte, por 2,8 km, até virar a esquerda na MT-255, percorrendo 209 km, virando 

a direita na BR-364, percorrendo 106 km até a cidade de Vilhena (RO), e mais 699 km, pela 

mesma rodovia até o porto de Porto Velho (RO). Trajeto retirado do site 

http://maps.google.com/, visitado em 05/09/09.  

Tendo como base as empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no 

ano de 2008 para este trajeto foi de R$ 100,00 por tonelada, onde cada carreta bi-tren 

transporta 37 toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, com duração de 19 horas, tendo 

um consumo de 2,2 km/l de diesel. Neste valor do frete estão inclusas as despesas de 

carregamento e descarregamento da carreta. 

Neste ponto, há o transbordo e armazenagem da soja grão no porto de Porto Velho 

(RO) até que se carreguem as barcaças, que descem o rio até o Porto de Itacoatiara, onde 

ocorre a armazenagem e a elevação (colocar a bordo do navio) da soja grão nos navios do tipo 
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Panamax, seguindo para a exportação. De acordo com contato com empresas operadoras desta 

rota, todas estas atividades tiveram um preço de US$ 30,00 por tonelada no ano de 2008. 

Na cidade de Porto Velho (RO) estão situadas duas empresas exportadoras de soja, a 

Hermasa e a Cargill Agrícola. A primeira está localizada dentro do porto alfandegado, 

transportando soja até seus terminais em Itacoatiara (AM), utilizando sua frota própria e a 

segunda em uma área externa ao porto, em um terminal privativo, transportando soja até o 

porto de Santarém (PA), serviço este realizado pela empresa de transportes Bertolini (MAPA, 

2005 apud SILVEIRA, 2008). 

De acordo com entrevista com Edson Gentile, Gerente de Logística corporativo do 

Grupo André Maggi, o transporte da soja de Porto Velho (RO) até o terminal de transbordo da 

Hermasa, em Itacoatiara (AM), percorre um total de 1.121,186 km, em um período de três a 

quatro dias para descer o rio, e o comboio leva de um a um dia e meio a mais para subir o rio, 

nos meses de dezembro a março, quando o rio está cheio.  

Nesta época do ano, são transportadas cerca de 300 mil toneladas de soja grão por 

mês, onde cada comboio transporta cerca de 40 mil toneladas de soja grão. Cada comboio é 

composto por um empurrador e 19 barcaças com capacidade de até 2100 toneladas cada. 

Já nos meses de agosto a outubro ocorre o período mais baixo do rio Madeira, logo a 

navegação sofre algumas restrições, sendo transportadas cerca de 40 mil toneladas de soja 

grão por mês, onde cada comboio transporta no máximo 10 mil toneladas. O tempo de viagem 

para descer o rio leva de sete a oito dias e para subir o rio também leva de um a um dia e meio 

a mais de viagem. A profundidade do canal de navegação do rio oscila entre 2,5 metros na 

seca e 16 metros na cheia. 

Já o transporte da soja de Porto Velho (RO) até o terminal de transbordo da Cargill, 

em Santarém-PA, passando pelos Rios Madeira e Amazonas, percorre um total de 1.600 km, 

em um período de cinco dias. Estes dados foram obtidos junto a empresa de transportes 

Bertolini, no entanto, não foram fornecidos os valores dos preços do serviço de transporte e 

transbordo.  

Sendo assim, para este trabalho, será feito um cálculo do momento de transporte 

(US$/t.km) do trecho entre Porto Velho (RO) e Itacoatiara (AM), para estimar o preço por 

tonelada do transporte de soja de Porto Velho (RO) até Santarém (PA). Logo, multiplicou-se 

0,02676 pela distância, resultando em US$ 43,00 por tonelada. 
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4.1.2. Rota Norte 

 

Esta rota é responsável pelo acesso ao porto de Santarém (PA), por meio da rodovia 

BR-163, somente nos períodos das secas, e futuramente, pela hidrovia Teles Pires – Tapajós. 

De acordo com o 7° Balanço do PAC, a rodovia está pavimentada somente 725 km, de Cuiabá 

até a cidade de Guarantã do Norte (MT), faltando ainda a pavimentação de cerca de 53 km até 

a divisa dos Estados MT/PA, e 119 km rumo ao sul de Santarém, totalizando 844 km 

pavimentados, faltando ainda 893 km a serem construídos.  

A viabilização da hidrovia, que depende de licenciamento ambiental e de 

investimentos, teria como trajeto o trecho de Santarém (PA) a Cachoeira Rasteira (PA), com 

1.043 km, sendo o trecho mais adequado para o transporte da soja produzida no centro-norte 

do MT, principalmente nos municípios que ficam no entorno da BR-163, como Lucas do Rio 

Verde, Sinop e Sorriso. 

Entretanto, esta rota hidroviária ainda não é viável, logo, o terminal portuário da 

Cargill, que está instalada no porto de Santarém (PA), praticamente só recebe soja produzida 

no oeste do Estado, que segue pelas rodovias BR-174 e BR-364 até Porto Velho (RO), 

percorrendo aproximadamente 1.000 km, e indo pelos Rios Madeira e Amazonas até 

Santarém-PA. Neste Porto, ocorre o transbordo para navios de longo curso, que levam de 13 a 

14 dias para chegarem aos mercados da Europa e 40 dias para chegarem a Ásia.  

Desta forma, a soja que é produzida nos municípios no entorno da BR-163 é 

transportada para os portos do Sul e Sudeste do País (SILVEIRA, 2008). Sendo assim, será 

considerado para a pesquisa que o porto de Santarém só recebe soja do oeste do MT, por meio 

da rota Noroeste, e não dos municípios do entorno da BR-163.  

 

4.1.3. Rota Nordeste 

 

Esta rota transporta a produção de soja do nordeste do MT, utilizando os modais 

rodoviários e ferroviários. A soja desta região percorre a BR-158, passando pela divisa 

MT/PA, seguindo até a cidade de Couto Magalhães (TO), na divisa PA/TO, seguindo até o 

Terminal Multimodal de Cargas de Porto Franco (MA). Do terminal até o porto do Itaqui, o 

transporte é realizado pelo modal ferroviário (SILVEIRA, 2008). 

Conforme as empresas transportadoras, a soja que é transportada para o porto de São 

Luís (MA) se origina principalmente no norte da região nordeste do MT, mas como desta 
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região só se tem o preço ex-farm do município de Canarana (MT), será considerado que a soja 

da região nordeste se origina neste município. 

Para esta pesquisa, foi considerado o trajeto rodoviário da sede do município de 

Canarana (MT), até o Terminal Multimodal de Cargas de Porto Franco (MA). O trajeto 

começa na estrada estadual MT-020, percorrendo 25,6 km, até virar a esquerda na BR-158, 

perfazendo 795,4 km, seguindo pela PA-287, passando pela cidade de Redenção (PA), 

percorrendo 97,5 m, entrando no Estado do Tocantins pela TO-336, percorrendo 12,7 Km, e 

em seguida pela TO-335, percorrendo 87,5 km, virando a esquerda na BR-153, percorrendo 

155,9 km, seguindo pela BR-226, percorrendo 98,4 km e virando a esquerda na estrada 

vicinal de 3,5 km até o Terminal de Porto Franco (MA). Trajeto retirado do site 

http://maps.google.com/, visitado em 05/09/09. 

Segundo as empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no ano de 

2008 para este trajeto foi de R$ 160,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren transporta 37 

toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, tendo um consumo de 2,2 km/l de diesel. 

Neste valor do frete está incluso as despesas de carregamento e descarregamento da carreta. 

Deste Terminal, a soja é transbordada para a Ferrovia Norte-Sul, que segue até 

Açailândia (MA), aonde prossegue pelos trilhos da Estrada de Ferro Carajás até o porto do 

Itaqui (MA), totalizando 731 km, em cerca de 24 horas de viagem pelas ferrovias. Entretanto, 

não foi possível obter o preço do frete ferroviário no ano de 2008 para este trajeto (CNT, 

2009; SILVEIRA, 2008).  

Desta forma, para este trabalho, será feito uma estimativa através da média do 

momento de transporte (US$/t.km) dos trechos ferroviários de Maringá-PR até Paranaguá, 

Maringá (PR) até São Francisco do Sul e de Alto Araguaia até Santos. Sendo assim, 

multiplica-se a média do momento de transporte que foi de: 0,04294, pela distância, 

resultando em US$ 31,40 por tonelada. Será adotado o valor de US$ 9,00 por tonelada para 

fazer a elevação no porto de Itaqui (MA), já que foi um valor médio fornecido pelos usuários 

deste serviço. 

Neste Terminal, estão instaladas quatro empresas compradoras de soja: Cargill, 

Bunge, Multigrain e ABC Inco. A capacidade de carregamento do terminal é de 7.360 

toneladas por 6 horas, o que significa o carregamento de uma locomotiva de 80 vagões de 92 

t./cada (MAPA, 2005 apud SILVEIRA, 2008).  
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4.1.4. Rota Leste 

 

Esta rota transporta a soja produzida nas regiões Sudeste e Médio Norte do MT, por 

meio dos portos de Vitória (ES) e Ilhéus (BA). O acesso ao Porto de Vitória (ES) se dá por 

dois trajetos rodoviários, como também pelos modais rodo-ferroviários. Os trajetos 

rodoviários são: um trajeto é pela BR-163, de Cuiabá a Rondonópolis (MT), e pela BR-364, 

passando por Itumbiara (GO), Belo-Horizonte (MG) e Vitória (ES); o outro trajeto é pela BR-

070, passando por Cuiabá, Barra do Garças (MT), Goiânia (GO), Belo-Horizonte (MG) e 

Vitória (ES) (SILVEIRA, 2008). 

Para esta pesquisa, se considerará que o acesso ao Porto de Vitória (ES) se dá pelos 

modais rodoviários e ferroviários. Logo, o trajeto rodoviário da sede do município de 

Primavera do Leste, até a cidade de Araguari (MG), se inicia na BR-070, percorrendo 275,3 

km, virando a direita na BR-158, percorrendo 270,3 km, virando a esquerda na BR-060, na 

cidade de Jataí (GO), percorrendo 88,8 km, passando pela cidade de Rio Verde (GO), 

seguindo pela BR-452 até Araguari (MG), percorrendo 332,9 km. Trajeto retirado do site 

http://maps.google.com/, visitado em 05/09/09. 

De acordo com empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no ano de 

2008 para este trajeto foi de R$ 92,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren transporta 37 

toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, tendo um consumo de 2,2 km/l de diesel. 

Neste valor do frete está incluso as despesas de carregamento e descarregamento da carreta. 

Deste ponto, a soja é transbordada para a Ferrovia Centro Atlântica, que por meio da 

estrada de Ferro Vitória Minas chega ao porto de Vitória (ES). De acordo com a bibliografia 

consultada, este trajeto percorre 1649 km, durante 55 horas. No entanto, não foi possível obter 

o preço do frete ferroviário no ano de 2008 para este trajeto (CNT, 2009).  

Desta forma, para este trabalho, será feita uma estimativa através da média do 

momento de transporte (US$/t.km) dos trechos ferroviários de Maringá (PR) até Paranaguá, 

Maringá (PR) até São Francisco do Sul e de Alto Araguaia até Santos. Sendo assim, 

multiplica-se a média do momento de transporte que foi de: 0,04294, pela distância, 

resultando em US$ 71,00 por tonelada. Será adotado o valor de US$ 9,00 por tonelada para 

fazer a elevação no porto de Vitória (ES), já que foi um valor médio fornecido pelos usuários 

deste serviço. 

O porto de Ilhéus na Bahia, somente tem acesso via o modal Rodoviário. Para esta 

pesquisa, se considerará o trajeto da sede do município de Primavera do Leste, até o porto de 
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Ilhéus (BA). O trajeto se inicia na BR-070, indo até Brasília, percorrendo 777 km, seguindo 

pela BR-020, percorrendo 323,5 km, virando a direita na BR-349, percorrendo 335,5 km, 

seguindo pela BR-430, cerca de 528 km, e virando a esquerda na BR-415, chegando ao porto 

de Ilhéus, percorrendo 109 km. Trajeto retirado do site http://maps.google.com/, visitado em 

05/09/09.  

Tendo como base as empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no 

ano de 2008 para este trajeto foi de R$ 200,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren 

transporta 37 toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, tendo um consumo de 2,2 km/l 

de diesel. Neste valor do frete estão inclusas as despesas de carregamento e descarregamento 

da carreta. 

 

4.1.5. Rota Sudoeste 

 

Esta rota compreende o escoamento da produção do MT pela hidrovia dos Rios 

Paraguai-Paraná. O trajeto se inicia em Cáceres (MT), passando pela região do Pantanal em 

Corumbá (MS) e seguindo até o porto de Rosário na Argentina. De acordo com pessoas 

ligadas ao transporte da soja do MT para a exportação, houve uma grande redução nas 

exportações por esta rota devido aos trechos sinuosos, que ocasionam um aumento no tempo 

de transporte, aumentando o preço do transporte, fazendo com que a soja brasileira compita 

com a soja argentina no porto de Rosário. 

 Para esta pesquisa, será considerado o trajeto rodoviário da cidade de Diamantino, pois 

é a maior região produtora de soja da região Centro-Sul do MT, até o porto de Cáceres (MT). 

O trajeto se inicia na direção sul na MT-240, em direção à MT-409, por 26,1 km, virando à 

esquerda na MT-409, por 35,7 km, virando na MT-160 por 43,2 km, virando à direita na MT-

246, rodando 34,6 km e virando à esquerda na MT-343, rodando 132 km até chegar a Cáceres 

(MT). Trajeto retirado do site http://maps.google.com/, visitado em 19/10/09.  

Segundo as empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no ano de 

2008 para este trajeto foi de R$ 43,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren transporta 37 

toneladas a uma velocidade de 55 km/h no MT, tendo um consumo de 2,2 km/l de diesel. 

Neste valor do frete estão inclusas as despesas de carregamento e descarregamento da carreta. 
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4.1.6. Rotas Sudeste e Sul 

 

Estas rotas transportam a soja produzida nas regiões Médio-Norte, Centro-Sul e 

Sudeste do MT. A rota Sudeste compreende a ligação com o porto de Santos (SP), por meio 

do modal rodo-ferroviário. A rota Sul é a ligação com os portos de Paranaguá (PR) e São 

Francisco do Sul (SC), também por meio do modal rodo-ferroviário. 

Para esta pesquisa, na rota Sudeste, se considerará o trajeto rodoviário da sede do 

município de Sorriso (MT), até a sede do município de Alto Araguaia. O trajeto se inicia na 

BR-163, sentido Sul, percorrendo 286,5 km, virando a esquerda na MT-010, percorrendo 

119,4 km, passando pela cidade de Cuiabá (MT), seguindo pela BR-364 até a cidade de Alto 

Araguaia (MT), percorrendo 411,3 km. Trajeto retirado do site http://maps.google.com/, 

visitado em 05/09/09.  

Conforme as empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no ano de 

2008 para este trajeto foi de R$ 80,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren transporta 37 

toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, tendo um consumo de 2,2 km/l de diesel. 

Neste valor do frete estão inclusas as despesas de carregamento e descarregamento da carreta. 

Neste ponto, ocorre o transbordo para os trens da Ferrovia Ferronorte, passando por 

Chapadão do Sul (MS), Aparecida do Taboado (MS) e chegando ao Porto de Santos (SP), 

percorrendo 1.296 km, levando 36 horas (CNT, 2009).  

De acordo com empresas transportadoras o preço médio do transbordo, da 

armazenagem em Alto Araguaia e do transporte até Santos é de R$ 130,00 por tonelada, e no 

porto de Santos o preço da elevação é de US$ 9,00 por tonelada. (No contrato de uso do 

terminal, tem o período de 15-20 dias para formar o lote, se passar este período tem que pagar 

armazenagem).  

Na rota Sul, se considerará o trajeto rodoviário da sede do município de Rondonópolis 

(MT), até a cidade de Maringá (PR). O trajeto se inicia seguindo pela BR-163 por 431 km, 

virando a esquerda na MS-245, percorrendo 62,2 km, virando a direita na MS-338, 

percorrendo 293,7 km, virando a direita na MS-395, percorrendo 7,7 km, virando a esquerda 

na BR-267, percorrendo 160,7 km, passando pela cidade Presidente Venceslau, onde há 

pedágios em alguns trechos, virando a direita na BR-158, percorrendo 51,9 km, virando a 

direita na PR-463, percorrendo 31,6 km e virando a esquerda na BR-376, percorrendo 42,5 

km, até chegar a Maringá (PR). Trajeto retirado do site http://maps.google.com/, visitado em 

20/10/09.  
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De acordo com empresas transportadoras, o preço médio do frete rodoviário no ano de 

2008 para este trajeto foi de R$ 90,00 por tonelada onde cada carreta bi-tren transporta 37 

toneladas a uma velocidade média de 55 km/h, tendo um consumo de 2,2 km/l de diesel. 

Neste valor do frete estão inclusas as despesas de carregamento e descarregamento da carreta. 

Neste trecho, há o transbordo para a modal ferroviário, que transportará a soja até os 

portos de Paranaguá (PR) e São Francisco do Sul (SC). De acordo com empresas que operam 

nesta rota, o preço médio do transporte no ano de 2008 até os portos é de R$ 45,00 por 

tonelada, devendo se acrescentar R$ 4,00 de transbordo em Maringá (PR) e US$ 9,00 de 

elevação nos portos por tonelada. Para o porto de Paranaguá (PR), são percorridos 662 km, 

levando 17 horas. Já para o porto de São Francisco do Sul (SC), são percorridos 772 km, 

levando 22 horas (CNT, 2009). 

 

4.2. Análises das regressões 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação do software R e das análises 

das variáveis da Matriz Origem-Destino dos Nove Roteiros de Escoamento da soja do MT até 

os Portos de Exportação no ano de 2008, tabela 2. Foram detectadas algumas relações lineares 

e não lineares nos modelos estudados. Como os resultados demonstrados de quanto à variável 

regressora explica a variável regredida e como as correlações destas variáveis se mostraram 

coerentes, é possível inferir novos resultados por meio das outras variáveis da Matriz Origem 

Destino dos Nove Roteiros de Escoamento da Soja do MT até os Portos de Exportação no ano 

de 2008. 
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Tabela 2 – Matriz origem-destino dos nove roteiros de escoamento da soja do MT até os 
portos de exportação no ano de 2008. 
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1.Rondonópolis  Paranaguá (PR) 1.081     20 0,0455 49,19 n/a n/a n/a n/a 662 17 0,0404 26,77 9

2.Rondonópolis  São Francisco do Sul (SC) 1.081     20 0,0455 49,19 n/a n/a n/a n/a 772 22 0,0346 26,77 9

3.Primavera do Leste  Ilhéus (BA) 2.073     38 0,0527 109,28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

4.Primavera do Leste  Vitória (ES) 967        25 0,0519 50,27 n/a n/a n/a n/a 1.649 67 0,043 71 9

5.Campo Novo do Parecis  Santarém (PA) 1.017     19 0,0537 54,64 1.603 108,7 0,0268 43 n/a n/a n/a n/a n/a

6.Campo Novo do Parecis  Itacoatiara (AM) 1.017     19 0,0537 54,64 1.121 96 0,0267 30 n/a n/a n/a n/a n/a

Nordeste 7.Canarana  Itaqui (MA) 1.275     23 0,0685 87,43 n/a n/a n/a n/a 731 24 0,0429 31,4 9

Sudeste 8.Sorriso  Santos (SP) 818        20 0,0534 43,71 n/a n/a n/a n/a 1.296 36 0,0547 71 9

Sudoeste 9.Diamantino  Cáceres (MT) 271        5 0,0866 23,49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Sul

Leste

Noroeste

1- Tempo necessário para transportar a soja em grão da região produtora até o porto de exportação. 2- Preço da soja livre a bordo do navio no porto de embarque -

tonelada métrica líquida. 3- Zero = menor importância - Dez = maior importância. 4- Preço calculado através da média da cotação do câmbio entre o real e o dólar

americano no ano de 2008, dados obtidos pelo IMEA e BC. 5- Resumo do preço fechado de cada modal. 6- G = C + D + E + F, onde o D - é a soma dos modais em cada

roteiro, E - é a soma de todos os armazenamentos e F - é o preço multiplicado pelo N° de transbordos. 7- L = G*K. 8- Preço Fechado da carreta de 37 toneladas da origem

até o destino final do modal.

ROTEIROS de 
Exportação da 
Soja Grão do 

MT

Região de Origem (sede do 
Município)

Destino (Portos de 
Exportação)

Modal (Rodoviário) Modal (Hidroviário) Modal (Ferroviário)
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Tabela 2 – Matriz origem-destino dos nove roteiros de escoamento da soja do MT até os 
portos de exportação no ano de 2008. (continuação) 
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1.Rondonópolis  Paranaguá (PR) 1.743 37 0,0487 49,19 n/a 26,77 2 84,96 378,59

2.Rondonópolis  São Francisco do Sul (SC) 1.853 42 0,0458 49,19 n/a 26,77 2 84,96 378,59

3.Primavera do Leste  Ilhéus (BA) 2.073 38 0.0527 109,28 n/a n/a 2 109,28 357,74

4.Primavera do Leste  Vitória (ES) 2.616 92 0,0497 50,27 n/a 71 3 130,27 357,74

5.Campo Novo do Parecis  Santarém (PA) 2.620 127,7 0,037 54,64 43 n/a 3 97,64 341,71

6.Campo Novo do Parecis  Itacoatiara (AM) 2.138 115,00 0,0405 54,64 30,00 n/a 3 86,64 341,71

Nordeste 7.Canarana  Itaqui (MA) 1.988 47 0,0643 87,43 n/a 31,4 4 127,83 352,82

Sudeste 8.Sorriso  Santos (SP) 2.114 56 0,0585 43,71 n/a 71 3 123,71 340,25

Sudoeste 9.Diamantino  Cáceres (MT) 271 5 0,0866 23,49 n/a n/a 2 23,49 352

Média=349

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte

incluso no transporte
Noroeste

9- Preço Fechado da barcaça com 40 mil toneladas da origem até o destino final do modal. Para o roteiro até Santarém-PA, o valor do frete foi estimado com base

no roteiro até Itacoatiara. 10- Preço Fechado da locomotiva com XX toneladas da origem até o destino final do modal.Não se obteve a quantidade transportada em

cada locomotiva. 11- Preço Pago durante o trajeto de cada modal em Taxas, Impostos e ocasionalmente Multas. De acordo com a pesquisa primária, estes valores

estão no preço fechado, logo esta coluna foi excluída da tabela. 12- Preço pago a serviços terceirizados durante o transporte em cada modal. Serviço de elevação.

Somente no modal ferroviário é que este serviço foi necessário, pois nos demais este serviço já esta incluso no preço fechado. 

ROTEIROS de 
Exportação da 
Soja Grão do 

MT

Região de Origem (sede do 
Município)
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Tabela 2 – Matriz origem-destino dos nove roteiros de escoamento da soja do MT até os 
portos de exportação no ano de 2008. (continuação) 

1.Rondonópolis  Paranaguá (PR) 404 52 548.897 6,34% 46.634.289,12$         491,36 982,72R$           786,18R$             

2.Rondonópolis  São Francisco do Sul (SC) 443 91 561.325 6,48% 47.690.172,00$         491,36 982,72R$           786,18R$             

3.Primavera do Leste  Ilhéus (BA) 416 58,26 52.972 0,61% 5.788.780,16$           942,27 1.884,54R$        1.507,63R$          

4.Primavera do Leste  Vitória (ES) 481 123,26 1.030.165 11,89% 134.199.594,60$       439,54 879,08R$           703,26R$             

5.Campo Novo do Parecis  Santarém (PA) 407 65,29 842.195 9,72% 82.231.919,80$         462,27 924,54R$           739,63R$             

6.Campo Novo do Parecis  Itacoatiara (AM) 411 69,29 1.297.138 14,98% 112.384.036,30$       462,27 924,54R$           739,63R$             

Nordeste 7.Canarana  Itaqui (MA) 459 106,18 93.982 1,09% 12.013.719,06$         579,54 1.159,08R$        927,26R$             

Sudeste 8.Sorriso  Santos (SP) 435 94,75 4.187.164 48,34% 517.994.058,40$       371,36 742,72R$           594,18R$             

Sudoeste 9.Diamantino  Cáceres (MT) 350 9,75 46.940 0,54% 1.102,62$                  123,18 246,36R$           197,09R$             

Média = 432 8.661.077 100% 958.937.672,06$       4.363,15 8.726,30R$        6.981,04R$          

Leste

Noroeste

13- Estimativa de preço cobrado pelo transportador em função da escala.Ex: Se tiver de transportar 100 mil sacas. Ou se tiver de transportar 2 milhões de sacas.

De acordo com a pesquisa primária, não há uma distinção representativa de valores, logo esta coluna foi excluída da tabela.14 -O tempo considerado foi quando

o rio esta cheio. 15- Tempo obtido na pesquisa primária junto aos transportadores. 16- Tempo obtido junto a Pesquisa Ferroviária CNT 2006. 17- Quantidade de

litros de diesel mineral consumidos no modal rodoviário. Foi adotado o rendimento de 2,2 Km/L. Este dado foi coletado na pesquisa primária. Os demais modais

não foram considerados pois não se teve acesso ao rendimento dos mesmos. 18- Total gasto com diesel mineral em um carreta que transporta 37 t. Foi adotado

o preço do litro do diesel em R$ 2,00 para os transportadores rodoviários. 19- Total gasto com óleo vegetal para uma carreta que transporta 37 t. Foi adotado o

preço do litro do óleo vegetal em R$ 1,60 na cidade de Cuiabá-MT, em Setembro de 2009. n/a = Não se Aplica.
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Ao analisar-se o momento de transporte (US$/t.km) médio de cada um dos três 

modais, podemos perceber que os dados obtidos durante a pesquisa estão de acordo com a 

literatura estudada. Nestes dados estão incluídos todos os preços de transporte + 

armazenagem + transbordos pagos pelos produtores em cada roteiro, logo para os produtores 

estes preços são considerados custos logísticos. Na tabela 3 se observa que o modal 

rodoviário obteve o maior momento médio de transporte, seguido do ferroviário e do 

hidroviário, que são 39% e 61% mais baratos que o modal rodoviário, respectivamente. 

Ainda com base na tabela 4, se observa que os roteiros 1,2,4,5,6,7 e 8, que utilizaram 

mais de um modal de transporte, demonstram que a intermodalidade e a multimodalidade 

reduzem os preços pagos de transporte, fato que também esta de acordo com a literatura 

estudada.  

 



Custo de produção de algodão em sistema adensado no Estado de Mato Grosso/Brasil. 

Ripoll, F.G. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

62

Tabela 3 – Porcentagem de cada modal na distância total percorrida de cada roteiro de 
exportação de soja em grão no MT no ano de 2008. 

ROTEIROS 
Preço médio (US$/t.km) em cada 

roteiro 

1.Rodoviário (62%) + Ferroviário (38%) 0,0487 

2.Rodoviário (58%) + Ferroviário (42%) 0,0458 

3.Rodoviário (100%) 0.0527 

4.Rodoviário (37%) + Ferroviário (63%) 0,0497 

5.Rodoviário (39%) + Hidroviário (61%) 0,0370 

6.Rodoviário (47%) + Hidroviário (53%) 0,0405 

7.Rodoviário (64%) + Ferroviário (36%) 0,0643 

8.Rodoviário (39%) + Ferroviário (61%) 0,0585 

9.Rodoviário (100%) 0,0866 

Média do modal Rodoviário 0,0697 

Média do modal Ferroviário 0,0431 

Média do modal Hidroviário 0,0270 

Média dos modais Rodoviário + Ferroviário 0,0534 

Média dos modais Rodoviário + Hidroviário 0,0388 
Fonte: Elaborado na Pesquisa segundo dados da Matriz Origem-Destino dos Nove Roteiros de Escoamento da 
Soja do MT até os Portos de Exportação no ano de 2008 – Tabela 3. 
  

Na tabela 4 se observa em todos os roteiros que os preços totais de transporte, 

armazenagem e transbordos somados ao preço da tonelada ex farm é em média 7% superior 

ao valor FOB da tonelada de soja em grão nos portos de destino. Este valor superior se 

justifica porque durante a pesquisa de preços dos fretes nos três modais não se trabalhou com 

escala, sendo os valores fornecidos pelas empresas e agentes transportadores as tarifas cheias, 

ou seja, as tarifas mais altas praticadas no ano de 2008, por isto os preços das atividades 

logísticas estão superestimados. Conforme dados da pesquisa, as grandes empresas que 

comercializam a soja em grãos para a exportação firmam contrato com um a dois anos de 

antecedência com as empresas transportadoras, principalmente com as empresas que oferecem 

os serviços de transporte ferroviário e hidroviário, logo as tarifas praticadas têm seu valor 

reduzido. 
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Tabela 4 – Porcentagem dos custos logísticos em relação aos preços FOB em cada 
roteiro no ano de 2008. 
 

Roteiros G – Total 

custos de 

transporte 

+ 

Armazena

gem + 

transbord

os 

(US$/Ton) 

H – Preço 

da ton ex 

farm 

(US$/Ton) 

G+H– 

Preço da 

ton FOB 

(US$, 

dados da 

pesquisa 

primária 

% de 

G/(G+H

) 

I – Preço 

médio da 

ton FOB 

(US$/Ton), 

dados do 

MDIC 

% de 

G 

sobre 

I 

J  = 

(G+

H)-I 

(US$

/Ton

) 

% de 

J 

sobre 

I 

K = I-

H 

% de 

K 

sobre I 

1 84,96 378,59 463,55 18% 404 21% 60 15% 25,41 6,28% 

2 84,96 378,59 463,55 18% 443 19% 21 5% 64,41 14,5% 

3 109,28 357,74 467,02 23% 416 26% 51 125 58,26 14% 

4 130,27 357,74 488,01 27% 481 27% 7 1% 123,26 25% 

5 97,64 341,71 439,35 22% 407 24% 32 8% 65,29 16% 

6 86,64 341,71 428,35 20% 411 21% 17 4% 69,29 17% 

7 127,83 352,82 480,65 27% 459 28% 22 5% 106,18 23% 

8 123,71 340,25 463,96 27% 435 28% 29 7% 94,75 22% 

9 23,49 352 375,49 6% 350 7% 25 7% -2 -0,6% 

Média 96,53 355,68 452,21 21% 423 22% 29 7% 67,32 16% 

Fonte: Elaborado na pesquisa segundo dados da matriz origem-destino dos nove roteiros de escoamento da soja 
do MT até os portos de exportação no ano de 2008. 

 

Analisando a tabela 4, se observa que a porcentagem dos custos logísticos em relação 

ao Preço FOB da tonelada de soja em grão, obtida na pesquisa primária através da soma dos 

custos logísticos ao preço ex-farm, é cinco pontos percentuais superiores a porcentagem da 

diferença dos preços FOB, obtidos nos dados do MDIC, dos preços ex farm, obtidos junto ao 

IMEA. Esta diferença se deve aos valores dos preços das atividades logísticas estarem.  

Estes números demonstram a grande parcela da logística no preço final da tonelada de 

soja em grão no porto de exportação, em cada roteiro. Estes números estão de acordo com os 

trabalhos estudados durante a pesquisa secundária, onde se obteve, segundo Netto (2003), que 

até 30% do valor desta commodity é referente aos custos logísticos. Na presente pesquisa se 
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obteve que os preços das atividades logísticas (custos logísticos) do MT representam em 

média 16% do valor FOB da soja em grão.  

Tendo como base as tabelas 3 e 4, podemos destacar que os roteiros 8, 6 e 4 

exportaram 48,34%, 14,98% e 11,89% da soja em grãos do MT no ano de 2008, 

respectivamente, e que estes roteiros tiveram uma participação média dos preços das 

atividades logísticas (custos logísticos) sobre o preço FOB de 22%, 17% e 25%, 

respectivamente. Isto demonstra que 75% da exportação de soja em grão do MT têm seus 

custos logísticos superiores a média do estado. É interessante destacar o roteiro 8, que é 

responsável pelo escoamento de quase metade das exportações e registra um elevado 

percentual dos preços das atividades logísticas (custos logísticos) em relação ao preço FOB. 

 

4.3. Cenários  

 

Nesta seção são apresentados três cenários de custos logísticos em função de alguns 

investimentos em infra-estrutura de transportes.  

 

4.3.1. Cenário 1 

 

O primeiro cenário seria caso a Hidrovia Teles Pires Tapajós estivesse implantada, 

ligando o município de Sinop (MT) ao porto de Santarém (PA), totalizando 1576 km. Para 

isto será considerado que o centro da área de influência é o município de Nova Mutum (MT), 

logo o trajeto da soja seria de 238 km na BR-163, passando pelos municípios de Lucas do Rio 

Verde (MT) e Sorriso (MT), englobando estes quatro municípios que representaram no ano de 

2008 por 23% da produção de soja do MT. Chegando a Sinop (MT) a soja seria transbordada 

para a hidrovia até o porto de Santarém (PA), sendo exportada. Trajeto retirado do site 

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl, visitado em 04/01/10.  

Considerando os dados da tabela 12, calcula-se que os preços das atividades logísticas 

(custos logísticos) rodoviários seriam de US$/t 16,58 e os hidroviários de US$/t 42,55. Logo, 

o preço total das atividades logísticas (custos logísticos) seria de US$/t 59,13 para exportar a 

produção de soja do centro do Estado do Mato Grosso. Este valor é metade do valor 

encontrado na pesquisa, no caso do roteiro 8, que é o responsável pelo escoamento da soja em 

grão para exportação desta mesma região. Sendo assim, pode-se perceber que este 



Custo de produção de algodão em sistema adensado no Estado de Mato Grosso/Brasil. 

Ripoll, F.G. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

65

investimento traria ganhos reais a renda dos produtores desta região, pois os custos logísticos 

seriam reduzidos a metade.     

 

4.3.2. Cenário 2 

 

O segundo cenário seria caso a BR-163 estivesse totalmente pavimentada, ligando 

Cuiabá (MT) ao porto de Santarém (PA), totalizando 1.568 km. Também será considerado o 

centro da área de influência o município de Nova Mutum (MT), logo o trajeto da soja seria de 

1.501 km na BR-163, passando pelos principais municípios produtores de soja do centro norte 

e norte do MT. Considerando os dados da tabela 12, o preço das atividades logísticas (custos 

logísticos) seria de US$/t 104,61. Percebe-se que a redução é de 15%, em relação ao roteiro 8, 

que é o responsável pelo escoamento da soja grão para a exportação desta região. Trajeto 

retirado do site http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl, visitado em 05/01/10. 

 

4.3.3. Cenário 3 

 

O terceiro cenário seria caso a BR-242 e BR-158 estivessem totalmente implantadas e 

pavimentadas, ligando Sorriso (MT) a Ribeirão Cascalheira (MT), por 585 km de extensão, e 

neste ponto unindo a BR-158, que totalmente pavimentada chegará até Marabá (PA), com 

1055 km de extensão. Deste ponto a soja será transportada por ferrovia até São Luis (MA), 

percorrendo 740 km. Serão considerados como centro de área de influência os municípios de 

Sorriso (MT) e Ribeirão Cascalheira (MT). 

Considerando-se os dados da tabela 12, os preços das atividades logísticas (custos 

logísticos) rodoviários seriam de US$/t 114,30 e os ferroviários de US$/t 31,9, totalizando 

US$/t 146,2 para exportar a soja em grão a partir do município de Sorriso (MT). Este valor é 

18% superior ao praticado no roteiro 8, que é o responsável pelo escoamento da soja desta 

mesma região. Ao considerarmos a exportação da soja em grão do município de Ribeirão 

cascalheira, os preços das atividades logísticas (custos logísticos) rodoviários seriam de US$/t 

73,5 e os ferroviários de US$/t 31,9, totalizando US$/t 105,4. Este valor é 21,2% inferior ao 

praticado no roteiro 7, entretanto o transporte rodoviário no roteiro 7 é mais longo, 

justificando seu maior custo total, uma vez que os custos ferroviários são equivalentes. 
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5. Conclusões 

 

O volume das exportações de soja em grão do estado de Mato Grosso tem apresentado 

certa estagnação nos últimos três anos, não apresentando um grande aumento nas exportações, 

como verificado em anos anteriores. Entretanto, com base na pesquisa, pode-se perceber que 

as exportações do MT estão aumentando nos portos que dispõe de sistemas de transportes que 

utilizam a intermodalidade e a multimodalidade.   

  Os portos de Santos (SP), Manaus (AM) e Vitória (ES) são os três portos que mais 

exportaram soja no ano de 2008, 48,3%, 15% e 11,9%, respectivamente. Santos (SP) e Vitória 

(ES) dispõem da utilização dos modais rodoviários e ferroviários, e o porto de Manaus dos 

modais rodoviário e hidroviário. As exportações pelos portos que dispõe apenas do modal 

rodoviário estão diminuindo, no caso os portos de São Francisco do Sul (SC) e Paranaguá 

(PR). 

O estado de Mato Grosso apresenta um grande potencial de crescimento de sua 

produção e exportação agrícola, principalmente a região nordeste, logo a infra-estrutura 

logística, principalmente a infra-estrutura de transportes e armazenagem, tem de ofertar 

preços menores dos praticados atualmente, de forma a propiciar margens adequadas de 

rentabilidade ao produtor rural. A soja em grão tem seu preço formado na bolsa de Chicago 

(EUA) e na sua comercialização são debitados alguns custos, onde os custos logísticos do MT 

responderam em média no ano de 2008 por aproximadamente 16% do valor FOB. 

Com base na pesquisa, o estado do Mato Grosso apresenta como as principais 

dificuldades de exportação da soja em grão a pouca oferta de sistemas de transportes, não 

havendo uma competição entre as rotas de escoamento. O estado apresenta sua produção 

concentrada ao longo da BR-163 e BR-364, que fazem a ligação com os demais modais. 

Outras dificuldades encontradas são a carga tributária, a taxa de câmbio, disponibilidade de 

armazéns e despesas portuárias. 

Para a pesquisa, foi considerado que os custos logísticos incluem todas as despesas de 

carregamento, transbordo e descarregamento, transporte e armazenamento, desde os 

municípios produtores até o carregamento no navio. O objetivo do trabalho de analisar os 

fatores que fazem parte dos custos logísticos não foi totalmente atingido, pois os valores de 

fretes que se obteve já incluíam todos os custos descritos. Esta foi uma das dificuldades 



Custo de produção de algodão em sistema adensado no Estado de Mato Grosso/Brasil. 

Ripoll, F.G. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 1 – Jan/Mar - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

67

encontradas durante a pesquisa, juntamente com a grande dificuldade de obter dados 

referentes aos transportes hidroviários e ferroviários. 

A utilização de sistemas multimodais e intermodais de transportes mais eficientes se 

faz necessária na exportação da soja em grão do MT, devido ao estado estar situado no centro 

do País e distante dos portos de exportação. O transporte desta commodities deve ser realizado 

predominantemente por meio dos modais hidroviários e ferroviários, utilizando apenas o 

modal rodoviário para fazer as ligações das regiões produtoras com esses modais. O modal 

hidroviário deve ser incentivado devido ao seu menor custo de transporte por tonelada por km 

percorrido, sendo 61% inferior que o rodoviário e 37% inferior que o ferroviário, e também 

por ser menos poluente que os demais modais. 

Neste sentido, novas rotas de exportação da soja em grão do MT até os portos de 

exportação devem ser incentivadas, já que 75% das exportações, no ano de 2008, tiveram seus 

custos logísticos iguais ou superiores à média do estado, mesmo utilizando a intermodalidade 

e a multimodalidade. Para os cenários propostos, somente o cenário 1 apresentou um ganho 

representativo nos custos logísticos, sendo de 50%, pois utilizaria o modal hidroviário para 

exportar a soja desde o centro norte do estado até o porto de Santarém (PA). Entretanto, deve-

se ressaltar o elevado custo de implantação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós e os empecilhos 

ambientais de sua implantação, mesmo sendo o modal de transporte menos poluente. 

Portanto, novos investimentos em infra-estrutura de transportes, permitindo a criação e 

a competição de rotas de escoamento da soja em grão do MT se fazem necessárias, investindo 

também em armazéns e nos portos, para poderem receber navios maiores, maior volume de 

carga e propiciar maior agilidade para carregar e descarregar os navios, evitando 

congestionamentos, tanto em terra como no mar. Isto se justifica  pois a principal vantagem 

competitiva que o país tem frente a seus concorrentes internacionais, que é a  produção dentro 

das porteiras, está sendo minimizada pelos elevados preços dos fretes para escoar a produção 

até os corredores de exportação. 

Logo, para o Brasil realizar um planejamento estratégico de projetos de infra – 

estrutura de longo prazo cabe ao governo federal atuar de forma a criar uma sinergia entre o 

setor público, entidades parceiras, sociedade civil e setor privado, pois somente assim 

convergirão forças para combater a burocracia, a alta taxa tributária, e utilizar os escassos 

recursos financeiros de forma eficiente. 
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