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Abstract  
 
The concept of agro-industrial complex (AIC) arises in the 1950s in central countries, as a 
result of studies on the contribution of agricultural activities in inter-sector relations. 
Regarding  the socio-economic importance of Soybean Complex for Paraguay, this research 
intended to examine the strategies adopted by major players participating in the AIC of soy in 
the region of Alto Paraná, Paraguay. The survey was conducted through bibliographic review, 
primary data analysis and field searches. The work provided a systemic vision of the sector, 
pointing the main stakeholders concerned, relationships between agents, flow of goods and 
services in various stages of the complex and delineation of scenarios. The strategy used by 
organizations to minimize the risks is the agricultural insurance, which is mandatory to rural 
producers in order to be able to access credit. It is important to pick out that this credit is 
private, facing the absence of the public sector in the financing of agriculture in the country. 
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Based on the results, one can say that organizations operating in Agro-industrial Complex of 
Soybeans in the region of Alto Paraná-Paraguay have well-defined strategies and that they 
organize themselves efficiently, both agricultural production as the flow of goods and 
services. 
 
Keywords: Agribusiness; Agro-industrial Complex; Strategies. 
  
 

1. Introdução 

 

 O conceito de complexo agroindustrial (CAI) surge na década de 1950 nos 

países centrais, como resultado de estudos sobre a participação das atividades agrícolas nas 

relações inter-setoriais, a partir de teorias a respeito destas relações formuladas por Leontief, 

como aponta Guimarães (1979). Giarracca (1985) define complexo como “a estrutura de 

relações entre as distintas etapas que intervêm na elaboração de um bem” e quanto este bem 

(produto) tem origem na agroindústria, está-se em presença de um CAI. Para Goldberg, citado 

por Bruneau e Imbernon (1980), o sistema agroindustrial é o conjunto da produção e da 

distribuição de fornecimento para a agricultura, às operações de produção ao nível das 

exportações, como a estocagem, a transformação e distribuição de produtos agrícolas e de 

alimentos transformados. 

 A existência dos CAIs pressupõe, logicamente, a presença no mínimo de dois 

setores integrados - agricultura e o industrial, sendo este representado pelas indústrias de 

insumos e processadoras. Cada CAI pode estar mais ou menos integrado em nível 

intersetorial, sendo que os CAIs mais completos atuam nas esferas de estocagem, 

comercialização e transporte de produtos e, até mesmo, no financiamento. Já os CAIs 

incompletos, segundo Silva (1993), só apresentam relações a jusante dos produtores rurais. 

No caso do Paraguai, o CAI da Soja pode ser considerado do tipo completo, pois a atuação vai 

desde o financiamento, passando por estocagem, comercialização, transporte e exportação. 

 Desde a virada do milênio, a soja tornou-se a commodity agrícola mais 

negociada no mercado internacional (USDA, 2007). Em 2005, os grãos movimentaram cerca 

de 60 milhões de toneladas ou US$ 17,2 bilhões em importações no mundo. Considerando-se 

todo o “complexo soja” (incluídos o farelo e o óleo), esse montante chega a US$ 32,2 bilhões 

(Comtrade/ONU, 2007). O êxito da soja está associado aos seus atributos: o grão é rico em 

proteínas e tem um amplo e balanceado espectro de nutrientes (The Solae Company, 2007). A 
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portabilidade, a facilidade de preparo para o consumo, a longa durabilidade (se devidamente 

armazenada) e a variedade de subprodutos são outras características positivas da commodity. 

Tendo-se em vista a importância sócio-econômica do Complexo Soja para o Paraguai, 

esta pesquisa objetivou analisar as estratégias adotadas pelos principais agentes que 

participam do Complexo Agroindustrial da Soja na região de Alto Paraná, Paraguay. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Complexos agroindustriais  

 

Os Complexos Agroindustriais (CAIs) representam a nova forma de organização da 

atividade agrícola depois da sua modernização e industrialização, onde a agricultura passa a 

ser inter-relacionada com outras atividades, estabelecendo vínculos diretos com a indústria. 

Segundo Silva (1998), nos CAIs completos, a agricultura está ligada diretamente com a 

indústria a montante e a jusante, ou seja, se relaciona com os fornecedores de insumos, 

máquinas e equipamentos e com as agroindústrias processadoras dos seus produtos. 

O conceito de Complexo Agroindustrial surgiu a partir dos estudos de Wassily 

Leontief que comprovaram empiricamente através de matrizes que a agricultura estava se 

tornando um elemento ligado a um processo produtivo maior do qual estava cada vez mais 

dependente. Os métodos de produção estavam se modificando com a inserção das novas 

tecnologias a partir da década de 50, e a agricultura deixava de ser um setor isolado e 

independente e passa a fazer parte de um complexo produtivo (Guimarães, 1979). 

O processo de modernização da agricultura, conforme aponta Silva (1998), 

desenvolveu as atividades complementares à produção primária em um ambiente fora dos 

limites das fazendas. Esse fator levou a agricultura a se ligar vertical e horizontalmente com 

outros setores. Na integração vertical, aparece o papel fundamental da indústria insumidora, 

que fornece suprimentos para a agricultura desde os fertilizantes e defensivos químicos até 

maquinas e equipamentos, dos rudimentares aos sofisticados. Da mesma forma a agricultura 

está integrada verticalmente com as indústrias processadoras, já que um produto como a soja 

raramente sai da propriedade e é destinada diretamente para o consumo sem nenhum tipo de 

processamento. Também têm grande importância os atacados e varejistas que atuam no setor 

e estabelecem as relações de transação entre os componentes do complexo agroindustrial. Na 

integração horizontal destaca-se a relação da agricultura com a indústria siderúrgica, 

petrolífera e têxtil. 
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Além de relacionar-se com o setor industrial, a agricultura possui ligações em outros 

âmbitos, como com empresas de prestação serviços, bancos, cooperativas, associações e o 

próprio governo. Zylbersztajn & Neves (2005) estabelecem uma concepção de Sistemas 

agroindustriais (agroalimentares) enfatizando os elementos fundamentais para a sua análise: 

os agentes, as relações entre eles, os setores, as organizações de apoio e o ambiente 

institucional. As configurações dos elementos dentro do complexo agroindustrial dão forma à 

sua dinâmica e ao estabelecimento das relações entre os agentes envolvidos. 

 

2.2. Estratégias competitivas 

 

A competitividade dentro dos complexos agroindustriais leva os agentes a traçarem 

estratégias para sobrevivência, adaptação e avanços no mercado onde estão inseridas. As 

estratégias mais comuns no complexo da soja são a verticalização das empresas, economias 

de escala, diversificação da atividade, seguros da lavoura e contratos futuros. A integração 

vertical ocorrente entre diversos segmentos do complexo agroindustrial da soja. Porter (1999) 

define a integração vertical como sendo: 

 

“a combinação de processos de produção, distribuição, vendas e/ou outros processos 

tecnologicamente distintos dentro das fronteiras de uma mesma empresa. Isso representa, portanto, 

uma decisão da empresa no sentido de utilizar as transações internas ou administrativas em vez de 

transações de mercado para atingir seus propósitos econômicos.” 

 

A decisão de verticalização por parte da empresa visa diminuir os custos de efetuar 

transações entre duas ou mais etapas do processo produtivo e desta forma adquirir mais 

retornos. No que se refere às economias de escala, a expansão da capacidade deve ser 

considerada uma estratégia importante na produção de commodities. Nesse tipo de produção, 

proporções maiores de terras para o plantio, por exemplo, geram uma diminuição nos custos e 

aumento no poder de barganha do produtor. O mesmo ocorre no segmento industrial do 

complexo da soja e com a utilização intensiva de tecnologia. Segundo Porter (1999), a 

expansão da capacidade pode ter alguns entraves, como é o caso de prazo longo para o retorno 

dos investimentos, dependência do comportamento da concorrência e incertezas quanto à 

demanda futura. Mesmo assim a expansão da capacidade pode representar uma decisão 

estratégica favorável de produção. 
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Conforme menciona Zylbersztajn (2005), as empresas podem recorrer também a 

diversificação da produção para expandir o leque de bens ou serviços oferecidos. A falta de 

dinamismo dos mercados potenciais de um certo produto pode induzir uma empresa a 

investimentos em outros mercados e outros produtos. Esse caminho é uma possibilidade 

muito boa em alguns negócios para explorar as novas oportunidades. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, análise de dados primários e 

pesquisas de campo na região de Alto Paraná, Paraguai. No total, 17 entrevistas foram 

conduzidas com 5 produtores de soja, 3 revendedores de insumos, uma cooperativa, 3 

instituições de crédito, 3 transportadores e  2 trading companies.  

Segundo a literatura consultada, de modo geral, o estudo de caso é aplicável quando se 

deseja obter generalizações analíticas e não estatísticas, que possam contribuir para um certo 

referencial teórico. A pesquisa por meio de estudos de caso tem sido enquadrada no grupo de 

métodos denominados qualitativos, que se caracteriza por um maior foco na compreensão dos 

fatos do que propriamente na sua mensuração. Dessa forma, contrasta-se  com os métodos 

quantitativos, que se preocupam mais em mensurar fenômenos e são aplicados a amostras 

mais extensas (Lazzarini, 1997). 

Para este trabalho, optou-se pela análise de estudos de caso múltiplos, cuja vantagem 

reside no fato de esses proporcionarem evidências inseridas em diferentes contextos, o que 

acaba tornando a pesquisa como um todo mais robusto. Entretanto, as principais limitações de 

tais estudos de caso são a subjetividade de análise e a impossibilidade de generalizações das 

conclusões (Yin, 1989). Gil (1991) destaca que a entrevista é um método inserido no estudo 

de caso e que apresenta vantagens pelo fato de ser a mais adequada para a obtenção das 

respostas em profundidade. Entretanto, as limitações dessa técnica envolvem custos altos, 

além da necessidade de ter pessoas treinadas para desenvolvê-la. Outra limitação refere-se às 

deformações informativas provocadas pelo entrevistador.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Características do complexo agroindustrial da soja 

 

Segundo dados da Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas 

(CAPECO) a soja é o principal produto agrícola do país e contribui com grande parte do 

Produto Interno Bruto (PIB) do Paraguai. O país é o terceiro maior produtor de soja da 

América do Sul e sexto do mundo (USDA, 2009) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Ranking dos produtores mundiais de soja 2008/2009 (em milhões de 

toneladas) 

EUA  Brasil      Argentina  China Índia  Paraguai 

80.54   57.00                  43.80             16.80  10.00      6.50 

Fonte: Elaborado com base nos dados do USDA (2009) 

  

Em 2010, foram cultivados mais de 2,5 milhões de hectares com soja no Paraguai, o 

que corresponde a aumento de mais de 130% nos últimos dez anos (CAPECO, 2010). A 

produtividade média é de, aproximadamente, 2.700 kg/ha. Segundo dados da CAPECO 

(2010), o distrito de Alto Paraná contribui com cerca de 30% da produção do país e possui 

produtividade média maior que a do restante do Paraguai, chegando a 2.940 kg/ha. Além 

disso, destaca-se que praticamente a totalidade da soja produzida no Paraguai é cultivada na 

porção leste do país.  

Na média dos últimos cinco anos, cerca de 70% da produção é exportada na forma de 

grãos (USDA, 2009). Destaca-se ainda, conforme mostra a Figura 1, que a sojicultura 

paraguaia possui cerca de 45% da produção de soja geneticamente modificada (INBIO, 2009).  
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 Figura 1 – Ranking de exportadores mundiais de soja em grão, 2008/2009.  
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do USDA (2009) 
  

Os dados da pesquisa apontam que o Paraguai possui vantagens comparativas para a 

produção de soja. Em sua principal região produtora – leste do país – as características 

edafoclimáticas são propícias à sojicultura, o que eleva a produtividade e contribui para uma 

maior rentabilidade da atividade. 

Com base na analise do CAI da Soja do Paraguai, foi possível mapear a cadeia e 

identificar o fluxo de bens e serviços, desde a entrada no país até a saída da commodity soja 

para exportação. Além de mapear a cadeia, objetivou-se também apontar as operações e 

agentes chave dentro da atividade. A Figura 2 apresenta os bens e serviços presentes no 

Complexo Soja e os principais agentes envolvidos. Os dados evidenciam que parte dos 

insumos – bens e serviços – passa pelas Trading Companies, as quais desempenham um papel 

fundamental no atual modelo de produção de soja do país. 

 



Strategies Adopted by Agro-Industry Complex of Soybean Players in Paraguay. 
Costa, M. L. da; Dorr, A. C; Reys, M. A. dos; Strassburger, R 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 2 - May/Aug - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

114

 

Figura 2 – Mapa conceitual do Complexo Agroindustrial da Soja na região de Alto 
Paraná, Paraguai. 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

4.2. Análises estratégicas 

 

Na moderna competição internacional, as empresas concorrem com estratégias 

globais, envolvendo não apenas o comércio internacional, mas também a eficiência gerencial 

e logística, o controle de riscos e a capacidade de adaptação ao ambiente econômico. A 

vantagem competitiva inclui os conceitos de mercados segmentados, produtos diferenciados, 

diversidades tecnológicas e economias de escala (PORTER, 1999). Alinhados a estas 

variáveis, os grandes players do Complexo Soja do Paraguai estão utilizando diversas 

estratégias para se tornarem cada vez mais competitivos no mercado. Cita-se alguns 

exemplos: 

• Verticalização das empresas. É o caso de algumas empresas de maior porte e 

traders que já possuem transportadoras rodoviárias próprias, frotas de barcaças 

para o transporte fluvial, importação direta e venda de insumos, construção de 

fabricas de fertilizantes e construção de fábricas de óleo vegetal; 

• Busca por economias de escala como forma de diminuir os custos unitários; 

• Controle de riscos climáticos através do seguro direto das lavouras, sem a 

necessidade de intermediários; 
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• Controle de risco de preços, através de contratos futuros de soja fechados 

diretamente na Bolsa de Chicago (CME Group). Este mecanismo de venda futura 

é utilizado também em larga escala pelos produtores rurais, os quais vendem a 

futuro contratos referentes aos custos de produção e 

• Controle de risco cambial através de contratos futuros de dólar. 

 

Com base na análise do Complexo em estudo e das estratégias adotadas pelos agentes 

envolvidos pode-se utilizar a metodologia SWOT para fazer uma análise de cenário, conforme 

apresentado na Figura 3.  

 

 

 Figura 3 – Análise do cenário do Complexo Soja no Paraguai 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentro do cenário analisado, destaca-se a discussão no que tange as ameaças ao setor, 

em especial sobre os riscos climáticos. Salienta-se que no setor agrícola, além do risco de 

mercado, existem diversas outras fontes que a tornam uma atividade eminentemente arriscada. 

Por isso, a atividade agrícola é completamente dependente das condições climáticas, as quais 

por sua vez, são consideradas variáveis exógenas.  

 Extremos climáticos podem causar grandes impactos socioeconômicos às atividades 

produtivas. Segundo OZAKI (2006), fenômenos climáticos se considerados catastróficos, 

apresentam efeitos residuais ou multiplicadores, que podem ter severas conseqüências espaço-

temporais. Ou seja, em estados em que a atividade agrícola representa parte do PIB, a 

ocorrência da seca pode afetar muitos municípios ao mesmo tempo resultando em reduções 
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consideráveis do índice. No caso do Paraguai, o PIB é altamente dependente das atividades 

agrícolas, em especial da soja e catástrofes climáticas podem causar tais efeitos residuais e 

multiplicadores. 

 Juntamente ao efeito espacial da perda, existe o efeito multiplicador setorial e o efeito 

temporal do prejuízo. O primeiro ocorre, pois ao afetar o setor agrícola, os prejuízos causados 

pela seca atingem também, indiretamente, outros setores da economia, como comércio e 

indústria. O segundo se refere ao fato da persistência do efeito por alguns anos após a 

ocorrência do evento danoso. Nesse caso, pode-se considerar a estiagem como um choque que 

será absorvido pela economia nos anos subseqüentes. 

 No contexto de grandes complexos produtivos, o seguro é um dos mecanismos mais 

eficazes de transferência de risco e garantia da renda. Entretanto, na agricultura diversos 

fatores inibem o pleno funcionamento deste mecanismo. Dentre esses fatores destaca-se: 

• Fenômenos, como a estiagem, afetam não apenas um produtor, mas uma vasta 

extensão territorial e centenas de produtores simultaneamente, de modo que uma 

das pressuposições básicas de segurabilidade é violada. Para a seguradora a 

existência do risco sistêmico pode acarretar no descumprimento de parte de suas 

obrigações perante o segurado (Miranda e Glauber, 1997). 

•   Riscos mais elevados implicam em taxas de prêmio mais altas. Além do elevado 

risco, os severos problemas de assimetria de informação e riscos generalizados 

aumentam ainda mais o custo do seguro. Por esse motivo, no seguro agrícola as 

taxas são mais elevadas do que em outros ramos de seguro. 

•   Em função dos problemas mencionados anteriormente, as seguradoras tendem a 

operar em regiões e com culturas onde a probabilidade de ocorrer o sinistro é 

relativamente mais baixa. Assim, restringem a comercialização dos contratos onde 

o risco é menor. 

 Com base no exposto, uma das maiores ameaças ao CAI da soja na região de análise 

são os riscos climáticos. Assim, os agentes envolvidos procuram traçar estratégias para 

minimizá-los. Considerando que os principais agentes pelo fomento e organização do 

complexo soja no Paraguai são as trading companies e as empresas de maior porte, a pesquisa 

apontou que a totalidade destas organizações somente concedem crédito, seja em dinheiro ou 

insumos, aos produtores que fazem o seguro agrícola de toda a lavoura. Além disso, no 

Paraguai não é utilizado seguro público, sendo a totalidade dos contratos fechados com 

seguradoras independentes e/ou com seguradoras ligadas diretamente as trading companies. 
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Verificou-se também, que no CAI da Soja do Paraguai existem diversos fatores que inibem o 

pleno funcionamento dos seguros agrícolas, como altas taxas de prêmios e restrição das 

culturas protegidas. 

 

5. Conclusões 

 

A pesquisa realizada junto ao Complexo Agroindustrial da Soja na região de Alto 

Paraná-ParaguaI proporcionou uma visão sistêmica do setor, apontando os principais agentes 

envolvidos, relações entre os agentes, fluxo de bens e serviços nas diversas etapas do 

complexo e delineamento de cenários. Através deste trabalho, foi possível apontar quais as 

principais estratégias utilizadas pelos agentes que propiciam maior competitividade ao setor. 

Dentre os pontos apresentados na matriz SWOT, a pesquisa se propôs a estudar a 

questão do risco climático. Verificou-se que a estratégia utilizada pelas organizações para 

minimizar os riscos é o seguro agrícola, o qual é exigido obrigatoriamente dos produtores 

rurais para que estes consigam acessar o crédito. Destaca-se, que este crédito é privado, tendo 

em vista que se verificou a ausência do setor público no financiamento da agricultura no país. 

Verificou-se também, que devido às peculiaridades da agricultura, o seguro agrícola no país é 

afetado, tendo altos prêmios e a não cobertura de algumas culturas. 

Com base nos resultados, afirma-se que as organizações atuantes no Complexo 

Agroindustrial da Soja na região de Alto Paraná-Paraguay possuem estratégias bem definidas 

e se organizam de forma eficiente, tanto a produção agrícola como o fluxo de bens e serviços. 

Contudo, ainda é preciso melhorar a eficiência dos mecanismos de mitigação dos riscos 

climáticos. Para isso, uma alternativa seria a atuação mais ativa do setor público, em especial 

no que se refere aos pequenos e médios agricultores. 
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