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RESUMO
WESZ JUNIOR, Valdemar João. O mercado da soja e as relações de troca entre
produtores rurais e empresas no Sudeste de Mato Grosso (Brasil). 2014. Tese (Doutorado
em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade). Instituto de Ciências
Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
O objetivo desta tese é analisar o mercado da soja no Sudeste Mato-Grossense, com destaque
para as relações de troca construídas entre os produtores rurais e as empresas, procurando
compreender a maneira com que essas relações se estabelecem, sob quais condições se
definem e de que modo se mantêm. A abordagem teórico-metodológica abrange tanto o tema
da globalização do sistema agroalimentar, partindo fundamentalmente das discussões sobre
Redes Globais de Produção, quanto as relações de troca em nível local, com base na Nova
Sociologia Econômica – além de resgatar alguns elementos presentes na Economia dos
Custos de Transação e nos estudos sobre o sistema de integração nos complexos
agroindustriais. Nesta direção, o mercado da soja será analisado a partir de um referencial
teórico interdisciplinar, que geralmente é usado em pesquisas voltadas para os circuitos
alimentares curtos e para os canais de comercialização alternativos e diferenciados,
vinculados principalmente à agricultura familiar. Em relação aos procedimentos
metodológicos, conciliou-se um amplo conjunto de técnicas de pesquisa de natureza
qualitativa e quantitativa, como revisão bibliográfica, análise estatística, entrevistas
semiestruturadas e observação participante. Os resultados desta tese apontam para o elevado
grau de globalização do mercado da soja, que se observa na concentração em empresas
transnacionais, no aumento da participação do capital financeiro na agricultura, na forte
dependência das variáveis internacionais (preço, oferta e demanda), na institucionalização de
formas de governança global, na maior concentração fundiária e produtiva e na estreita
ligação entre técnica, ciência e informação. Porém, apesar desta crescente inserção da soja nas
cadeias globais, o espaço local continua sendo um lócus estratégico para o funcionamento
deste mercado. No que se refere às relações de troca entre produtores rurais e empresas, esta
pesquisa aponta para a presença de um conjunto bastante amplo de aspectos que definem e
mantêm as negociações ao longo das safras, que foram agregados em três grandes esferas:
instituições, redes sociais e quadros cognitivos. As instituições compreendem as regras e os
acordos que regem a transação, que geralmente são materializados em um contrato que define
o preço do produto, as condições de pagamento, os prazos, etc. Dentro das redes ganham
importância as relações sociais, que são centrais nas negociações porque grande parte delas
ocorre de forma pessoalizada, baseando-se em estruturas de interação regular que se apoiam
na confiança, na reciprocidade, na trajetória de relacionamento, nos vínculos familiares, na
amizade e no compromisso mútuo. Os quadros cognitivos, por sua vez, trazem em evidência o
peso que os elementos culturais, subjetivos e simbólicos exercem nas relações econômicas,
uma vez que uma série de reputações locais acaba potencializando, ou não, a transação
mercantil. Em suma, as transações entre produtores de soja e empresas estão pautadas tanto
em arranjos institucionais formais (jurídicos e econômicos) como em aspectos sociais,
culturais, políticos, históricos e familiares.
Palavras-chave: sistema agroalimentar; estrutura de mercado; cadeia produtiva da soja;
relações de troca; agronegócio.
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ABSTRACT
WESZ JUNIOR, Valdemar João. The soy market and the exchange relations between
rural producers and companies in Southern Mato Grosso (Brasil). 2014. Thesis (PostGraduate Program of Social Sciences in Development, Agriculture and Society). Institute of
Humanities and Social Sciences. Federal Rural University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
RJ, 2014.
This thesis aims at analyzing the soy market in Southern Mato Grosso, highlighting the
exchange relations constructed between soy producers and companies, searching to
understand the way these relations are settled, under which conditions they are defined and
the way they are assembled. The theoretical and methodological approach covers both the
theme of globalization of the agro-food system, starting with discussions about Global
Production Network, and the exchange relations in the local level, based on the New
Economic Sociology – also using elements from the Transaction Costs Economics and from
the studies about the integration system of agro-industry complexes. In this sense, the soy
market is analyzed with an interdisciplinary theoretical framework, usually used in researches
about short food chains and alternative and differentiated marketing channels especially
linked to family farming. A broad set of qualitative and quantitative research techniques was
accommodated in methodological procedures such as review of literature, statistical analysis,
semi-structured interviews and participant observation. The results point to the elevated
degree of globalization of the soy market, observed in the concentration of transnational
companies, in the rise of financial capital participation in agriculture, in the strong
dependency of international variables (price, offer, demand), in the institutionalization of
forms of local governance, in the broad production and land concentration and in the narrow
link between technique, science and information. But, in spite of the growing insertion of soy
in global chains, local space remains a strategic locus for the functioning of this market. As
for the exchange relations between rural producers and companies, the research points to the
presence of a broad set of aspects that define and maintain negotiations during the harvests.
These aspects were aggregated in three large spheres: institutions, social networks and
cognitive frameworks. Institutions are the rules and agreements that rule the transaction and
are generally materialized in a contract that defines the product’s price, terms of payment,
deadlines, etc. In the networks, social relations gain relevance; these are central in
negotiations because most of them happen in a personalized way, based on structures of
regular interaction grounded on trust, reciprocity, the path of the relationship, family ties,
friendship and mutual compromise. On their turn, cognitive frameworks evidence the weight
that cultural, subjective and symbolic elements have on economic relations, in which a series
of local reputations optimizes, or not, the market transaction. In short, market transactions
between soy producers and companies are guided both in formal institutional arrangements
(legal and economic) and in social, cultural, political, historical and family aspects.
Keywords: agro-food system; market structure; soy productive chain; exchange relations;
agribusiness.
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RESUMEN
WESZ JUNIOR, Valdemar João. El mercado de la soja y las relaciones entre los
productores rurales y las empresas en el Sudeste de Mato Grosso (Brasil). 2014. Tesis
(Doctorado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad). Instituto de Ciencias
Humanas y Sociales. Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Río de Janeiro, RJ, 2014.
El objetivo de esta tesis es analizar el mercado de la soja en el Sudeste de Mato Grosso, con
énfasis en las relaciones comerciales construidas entre los productores rurales y las empresas,
buscando comprender la forma en que estas relaciones se establecen, bajo qué condiciones se
definen y de qué manera se mantienen. El enfoque teórico-metodológico abarca tanto el tema
de la globalización del sistema agroalimentario, basada principalmente en las discusiones de
las Redes Globales de Producción, como las relaciones comerciales a nivel local, con base en
la Nueva Sociología Económica – además de rescatar algunos elementos presentes en la
Economía de los Costos de Transacción y en los estudios sobre el sistema de integración en el
complejo agroindustrial. En este sentido, el mercado de la soja es analizado desde un marco
teórico interdisciplinario, que se utiliza generalmente en las investigaciones dirigidas a los
circuitos alimentarios cortos, y en los canales de comercialización alternativos y
diferenciados, principalmente ligados a la agricultura familiar. En cuanto a los procedimientos
metodológicos, se concilió una amplia gama de técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa, como revisión de la literatura, análisis estadístico, entrevistas semiestructuradas y
observación participante. Los resultados de esta tesis reflejan el alto grado de globalización
del mercado de la soja, que se observa en la concentración de las empresas transnacionales, en
el aumento de la participación del capital financiero en la agricultura, en la fuerte dependencia
de las variables internacionales (precios, oferta y demanda), en la institucionalización de
formas de gobernanza global, en la mayor concentración productiva y de tierras y en la
estrecha relación entre técnica, ciencia y información. Pero, a pesar de este aumento de la
inclusión de la soja en las cadenas globales, el espacio local sigue siendo un lugar estratégico
para el funcionamiento de este mercado. En lo que se refiere a las relaciones entre productores
rurales y empresas, esta investigación evidencia la presencia de una amplia gama de aspectos
que definen y mantienen las negociaciones al largo de los años, que se agrupan en tres
grandes áreas: instituciones, redes sociales y cuadros cognitivos. Las instituciones incluyen
las normas y acuerdos que rigen la transacción, que generalmente son materializadas en un
contrato que define el precio del producto, condiciones de pago, plazos, etc. Dentro de las
redes ganan importancia las relaciones sociales, que son fundamentales en las negociaciones,
porque gran parte de ellas ocurren de forma personalizada, sustentadas en estructuras de
interacción regulares que se basan en la confianza, la reciprocidad, la trayectoria de la
relación, los vínculos familiares, la amistad y el compromiso mutuo. Los cuadros cognitivos,
a su vez, ponen en evidencia el peso que los elementos culturales, subjetivos y simbólicos
ejercen en las relaciones económicas, donde una serie de reputaciones locales impulsan, o no,
las transacciones mercantiles. En resumen, los intercambios comerciales entre las empresas y
los productores de soja están guiados tanto por acuerdos institucionales formales (legales y
económicos), como por aspectos sociales, culturales, políticos, históricos y familiares.
Palabras clave: sistema agroalimentario; estructura del mercado; cadena de producción de la
soja; relaciones de intercambio; agronegocio.
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RIASSUNTO
WESZ JUNIOR, Valdemar João. Il mercato della soia e la relazioni di scambio tra
agricoltori e imprese nel Sud-Est del Mato Grosso (Brasile). 2014. Tesi (Dottorato in
Scienze Sociali in Sviluppo, Agricoltura e Società). Istituto di Scienze Umane e Sociali.
Università Federale Rurale di Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
L'obiettivo di questa tesi è analizzare il mercato della soia nel Sud-Est del Mato Grosso, con
particolare attenzione alle relazioni di scambio costituitesi tra agricoltori e imprese, cercando
di capire in che modo queste relazioni si sono stabilite, secondo quali condizioni e come si
mantengono. L'approccio teorico-metodologico comprende tanto il tema della globalizzazione
del sistema agroalimentare, basato principalmente sul sistema delle Reti di Produzione
Globali, quanto le relazioni di scambio a livello locale, basate sulla Nuova Sociologia
Economica – oltre ad utilizzare alcuni elementi presenti nell'Economia dei Costi di
Transazione e negli studi sul sistema di integrazione nel complesso agroindustriale. Il mercato
della soia verrà quindi analizzato da un punto di vista teorico interdisciplinare, che viene
generalmente utilizzato negli studi sulle filiere corte e sui canali commerciali alternativi e
differenziati, legati principalmente all'agricoltura familiare. La metodologia utilizzata
comprende una vasta gamma di tecniche di ricerca di tipo qualitativo e quantitativo: revisione
della letteratura esistente, analisi statistiche, interviste semi-strutturate e osservazione
partecipante. I risultati di questa tesi mostrano l’esistenza di un elevato grado di
globalizzazione del mercato della soia, che si osserva nella concentrazione delle imprese
transnazionali, una maggiore partecipazione del capitale finanziario nell’agricoltura, una forte
dipendenza dall’andamento di alcune variabili internazionali (prezzo, domanda e offerta),
l'istituzionalizzazione di forme di governance globale, una maggiore concentrazione della
proprietà terriera e produttiva e una stretta connessione tra tecnica, scienza e informazione.
Nonostante questa crescente inclusione della soia nelle filiere globali, lo spazio locale rimane
un luogo strategico per il funzionamento di questo mercato. Per quanto riguarda i rapporti di
scambio tra agricoltori e imprese, questa ricerca evidenzia la presenza di diversi aspetti che
definiscono e strutturano i rapporti di negoziazione nel corso degli anni e che sono stati
raggruppati in tre aree principali: istituzioni, reti sociali e cornici cognitive. Le istituzioni sono
le regole e gli accordi che disciplinano la transazione, che solitamente sono ricomprese in un
contratto che definisce il prezzo del prodotto, le condizioni di pagamento, le scadenze, ecc.
All'interno dei reti acquistano una certa importanza le relazioni sociali, che sono centrali nelle
negoziazioni perché gran parte di esse sono personalizzate, basate cioè su interazioni regolari
che dipendono da fiducia, reciprocità, direzione della relazione, legami familiari, amicizia e
impegno comune. Le cornici cognitive, a loro volta, evidenzano il peso che gli elementi
culturali, soggettivi e simbolici hanno nelle relazioni economiche, in cui la reputazione locale
potenzia, o meno, la transazione di mercato. In sintesi, le relazioni commerciali tra imprese e
produttori di soia sono guidate tanto dagli accordi istituzionali formali (giuridici ed
economici) quanto dagli aspetti sociali, culturali, politici, storici e familiari.
Parole chiave: sistema agroalimentare; struttura di mercato; filiera produttiva della soia;
relazione di scambio; agribusiness.
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INTRODUÇÃO

O cultivo da soja, ao longo da segunda metade do século XX, apresentou um intenso
processo de expansão no Brasil, que teve início no Sul do país, seguiu para o cerrado e, hoje,
atinge parte do bioma amazônico. Atualmente, o complexo soja (grão, óleo e farelo) é
considerado a principal atividade agropecuária do país, pela sua importância tanto territorial
(30 milhões de hectares plantados em 2013/14, o que equivale a 53% dos cultivos
temporários), quanto econômico-comercial (9,4% das exportações totais de 2012) (CONAB,
2014; SECEX, 2014). Em paralelo, o Brasil se solidificou como o maior exportador mundial
de soja em grão e pode se tornar o primeiro produtor nas próximas safras, superando os
Estados Unidos (USDA, 2014).
A consolidação do cultivo da soja no Brasil ocorreu em meio a profundas
transformações no mercado agroalimentar. Entre tais transformações, vale destacar o
surgimento, no âmbito político e institucional, de uma nova ordem internacional
caracterizada pela complexa configuração da economia mundial e pela alteração da natureza
e da dinâmica da produção, do consumo e dos mercados (Santos, B., 2002). No campo
agroalimentar, esse processo se expressa na liberalização do comércio internacional e na
atuação de empresas transnacionais que buscam explorar as vantagens comparativas
proporcionadas pela nova ordem global (Arroyo, Rama e Rello, 1985). Neste contexto,
conectam-se atores e espaços heterogêneos e geograficamente dispersos (Friedland, 1984;
Bonanno et al., 1994) e altera-se a dinâmica das relações entre as firmas e as formas de
governança que as estruturam (Gereffi, 1994; Humphrey et al., 2001).
No Brasil, os processos de liberalização econômica e globalização dos mercados
provocaram uma mutação na estrutura patrimonial das empresas, que pode ser visualizada na
expansão do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e no crescente número de fusões e
aquisições (F&A). Além da intensificação dos processos de desnacionalização das firmas,
houve um aumento da internacionalização dos mercados, da concentração empresarial e da
centralização do capital (Castro, 2002; Benetti, 2004). É importante reconhecer, como
adverte Flexor (2006), que não se tratam de fenômenos novos, mas da aceleração de situações
que já estavam presentes no período da constituição dos complexos agroindustriais e que
deixam de ser tímidas e minoritárias após a liberalização comercial, a estabilização monetária
e a atração de capitais internacionais. Entretanto, a entrada de atores externos não se limitou
às empresas transnacionais nos elos a montante e a jusante da cadeia, visto os recentes
processos de compra de terras e arrendamento com recursos estrangeiros (Sauer e Leite,
2012; Wilkinson, Reydon e Di Sabbato, 2012).
O aumento da participação do capital financeiro na agricultura também compõe o
cenário contemporâneo. Entre os mecanismos que dão visibilidade a este processo, cabe
destacar: políticas estatais, em especial o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que
voltou a crescer a partir de 1999, sob provisão de fundos públicos, associado aos mecanismos
de apoio e garantia da comercialização agropecuária, como a Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM) (Delgado, 2012); mercados futuros, que são um importante instrumento
para reduzir os riscos climáticos e a queda do preço das commodities, mas que têm impactado
na volatilidade dos preços, dada a sua ação especulativa (Maluf, 2008; Sevares, 2008);
desenvolvimento de fundos de investimento, o que habilitou um forte ingresso de recursos
nacionais e estrangeiros na produção agropecuária (Oyhantçabal e Narbondo, 2011). Diante
disso, o capital financeiro, que tem importância chave na estabilidade desse modelo de
produção, está cada vez mais dependente de recursos extra-agrários e estrangeiros.
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Na produção agrícola também ocorreram importantes transformações, com decisivas
inovações tecnológicas na agricultura (plantio direto, uso de sementes transgênicas,
tecnologias de precisão, etc.) e nos processos de gestão (novas tecnologias de comunicação e
informação, profissionalização da administração, organização das empresas em redes de
serviços, etc.) (Gras e Hernández, 2013). Conforme Aracri (2005), esses elementos
conformam o tripé ciência-técnica-informação, que assume um papel de grande relevância na
produção agropecuária contemporânea.
Outra mudança que afeta diretamente o sistema agroalimentar refere-se à crescente
preocupação da população com a saúde, com o meio ambiente e com as questões trabalhistas.
Isso tem estimulado que movimentos sociais, ambientalistas, ONGs e grupos comunitários
contestem a produção com uso de agrotóxico, geneticamente modificada, com a presença de
trabalho infantil e/ou escravo, produzido em áreas desmatadas, etc. Tais reivindicações
fizeram com que o Estado institucionalizasse novas normas de produção e comercialização,
além de provocar uma reorientação nas estratégias produtivas e comerciais de algumas
empresas (Wilkinson, 2011). Contudo, apesar destas novas demandas, a entrada da China, da
Índia e de outros países asiáticos no cenário das importações agroalimentares provocou uma
retomada no crescimento da demanda mundial de commodities, junto com o aumento dos
seus preços (Fanfani, 2009). Portanto, ao mesmo tempo em que existe uma busca por
produtos diferenciados, certificados e rastreados, também cresce a procura por matériasprimas padronizadas e produzidas em larga escala.
Essas distintas, mas inter-relacionadas, transformações políticas, institucionais,
econômicas, regulatórias, financeiras, sociais, tecnológicas e organizacionais modificaram de
forma substancial a dinâmica do sistema agroalimentar como um todo. Para Gras e
Hernández (2013), estas mudanças provocaram uma alteração nas lógicas de produção,
diferenciando-se daquele modelo presente na constituição dos complexos agroindustriais,
onde as delimitações nacionais (Estado-nação) ainda tinham um papel preponderante. Em vez
disso, o modelo atual é caracterizado por: institucionalização de formas de governança
global; maior integração e extensão da cadeia de valor, com aumento da subordinação da
agricultura ao capital agroindustrial; generalização, ampliação e intensificação do papel do
capital nos processos produtivos; estandardização das tecnologias utilizadas (intensificação
de insumos industriais e uso de sementes transgênicas), cuja otimização requer aumento da
escala produtiva; maior concentração da terra (em poucos produtores) e da produção (em
poucas atividades agropecuárias), com crescente uso da compra e do arrendamento por
estrangeiros e atores não-agrários; novo balanço entre mercado nacional e internacional, com
maior peso das exportações no destino da produção; priorização das necessidades do
consumidor global, em comparação ao local.
Não obstante esses processos mais gerais, cada país mantém particularidades, que
tendem a ser obscurecidas se focadas apenas por um olhar mais global. Nesse sentido, as
expressões nacionais não se constituem em reproduções literais e indiferenciadas das
dinâmicas internacionais, mas apresentam declinações e enclaves particulares que
complexificam e tencionam as tendências globais. Isto é ainda mais evidente na escala local
do mercado da soja, onde está presente um conjunto amplo de atores e interesses, vinculados
a distintas escalas de atuação (global, supranacional, nacional e regional) e segmentos sociais
(produtores rurais, empresas, Estado, grupos de representação, sociedade civil organizada,
etc.).
Diante deste conjunto de elementos que conformam o sistema agroalimentar atual,
marcado por inúmeras transformações que envolvem e afetam produtores e firmas, o objeto
de análise desta tese centra-se no “funcionamento do mercado” da soja. A utilização dessa
ideia de “funcionamento” é usada para enfatizar que o mercado não pode ser tratado de forma
substancializada, como um elemento dado, hierarquizado e independente, mas precisa ser
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trabalhado na sua dimensão processual, em que os atores desenvolvem estratégias, catalisam
diferentes tipos de recursos e constroem relações de interdependência com outras dimensões
da vida social. Neste sentido, o mercado não é uma esfera autônoma, mas é movido por
agentes que estão inseridos na vida social e comunitária (Granovetter, 1985; Bourdieu, 2001;
Steiner, 2006).
Apesar de analisar as diferentes escalas no mercado da soja, optou-se por dedicar
maior fôlego ao âmbito local, tendo em vista as possibilidades que esse recorte espacial
proporciona. Alguns processos só podem ser percebidos, diagnosticados e problematizados
neste plano de análise, uma vez que a esfera local permite aprofundar as dinâmicas em curso,
que podem ser averiguadas com maior acuidade. Assim, é possível compreender o
“funcionamento do mercado” com maior detalhamento e descrição, procurando afastar-se de
análises mais abstratas e generalistas.
Porém, ao falar em “funcionamento do mercado”, uma infinidade de temas pode ser
abarcada. Assim sendo, torna-se necessária a realização de recortes, por assim dizer, que
definam o foco do trabalho, pois as limitações de tempo e recurso impedem que o estudo
contemple desde as indústrias a montante (produção de insumos, máquinas e equipamentos)
até o consumidor final. Para tanto, a escolha limitou-se às relações de troca entre produtores
rurais e empresas a montante e a jusante, que configuram um momento na cadeia produtiva
constituído pela interação entre diferentes atores de variados setores (rurais, industriais,
financeiros e de serviços). Além de ser um elo chave, a transação mercantil nos permite
identificar os interesses e as motivações dos agentes, bem como as condições de
funcionamento do mercado e as suas estruturas de negociação no nível micro.
É importante destacar que a relação de troca, neste trabalho, não segue a definição
convencional presente nos dicionários de economia, que a descrevem como o movimento de
apropriação mútua de bens entre agentes ou como a relação entre os preços de exportação e
de importação de um país, o que reflete na posição de cada nação em termos de poder de
compra em âmbito internacional (Sandroni, 1999). Nesta tese, com base nas discussões de
Weber (1991 [1920]) e Steiner (2012), a relação de troca é compreendida enquanto um
processo de interação socialmente construído, que envolve a intermediação de mercadorias,
mas extrapola os meios propriamente econômicos. Embora a maior parte das ligações
estabelecidas entre produtores e empresas tenha uma motivação comercial, a troca nunca se
limita apenas a esta esfera, envolvendo, paralelamente, aspectos sociais, culturais, políticos e
históricos. Em suma, para analisar as dinâmicas e os processos de funcionamento do mercado
da soja, pareceu-nos fundamental compreender as relações de troca entre produtores e
empresas no âmbito local.
Para tanto, o local selecionado para a pesquisa de campo foi a Mesorregião Sudeste
Mato-Grossense1. A escolha está relacionada a cinco fatores principais: i) presença de uma
importante e significativa produção de soja (IBGE, 2014), sendo a região precursora deste
cultivo no estado; ii) incidência de um conjunto diversificado de produtores rurais que
plantam o grão, incluindo desde assentados da reforma agrária até grandes grupos nacionais
(Bom Futuro, Amaggi, Pinesso, Itaquerê, etc.) e um internacional (El Tejar); iii) presença de
um conjunto amplo de empresas envolvidas com o mercado da soja: esmagadoras, tradings,
exportadoras, revendas de insumo, assistência técnica, usinas de biodiesel, transportadores,
prestadores de serviços terceirizados (preparação do solo, plantio, aplicação de defensivos e
colheita), etc.; iv) elevado valor bruto da produção agrícola, estando entre as dez primeiras
mesorregiões em nível nacional; v) contato prévio do pesquisador com moradores da região
1

A Mesorregião Sudeste do Mato Grosso é composta por quatro microrregiões (Alto Araguaia, Primavera do
Leste, Rondonópolis e Tesouro) e 22 municípios, com destaque à Rondonópolis, Campo Verde e Primavera do
Leste.
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que conhecem técnicos e produtores, facilitando a entrada em campo e o desenvolvimento da
pesquisa.
Para a análise das relações de troca no Sudeste de Mato Grosso foi preciso estabelecer
uma delimitação temporal, visto que nos últimos dez anos houve um contexto setorial muito
diferenciado, que pode ser dividido em dois grandes momentos: o período da “crise”, que
ocorreu de 2004 a 2007, caracterizado pela queda dos preços, proliferação da ferrugem
asiática2, variabilidade climática, aumento do custo de produção, defasagem cambial,
endividamento dos produtores e tensões ambientais; e o período das “vacas gordas”, como é
chamado localmente, que iniciou em 2007 e estendia-se até o momento da pesquisa de campo
(2013), marcado pelo aumento do preço da soja, demanda aquecida, condições climáticas
adequadas, renegociação das dívidas dos produtores, crescimento dos recursos
disponibilizados pelo crédito rural público (via SNCR e Pronaf), avanço tecnológico e
fortalecimento das entidades de representação do setor. Nesta pesquisa, foi selecionado o
intervalo que vai da safra 2007/08 até a safra 2012/13, por ser o período mais recente, que
pôde ser estudado com maior detalhamento durante a pesquisa de campo.
Apesar de tal recorte nas relações de troca no âmbito local, não se pode desconsiderar,
em nenhum momento, que se trata de um mercado cada vez mais inter-relacionado com
outras escalas. Nesse sentido, é fundamental analisar a relação entre os múltiplos níveis
geográficos, destacando, inclusive, o processo de globalização e de territorialização desta
atividade, bem como os vínculos e as interfaces entre eles. Portanto, a dimensão local não
será trabalhada de forma isolada e alheia aos processos mais gerais, tanto em nível setorial
como não-setorial. Desse modo, é particularmente interessante a contribuição de Bonanno
(1999, p. 35), que refuta a ideia de um dualismo entre o global e o local. Para o autor, “o
espaço local não é simplesmente a parte final de um processo que se inicia no âmbito global.
A origem desse processo tem suas raízes no próprio local, fazendo com que local e global
sejam os dois lados de um processo unificado”. Nessa direção, parte-se da concepção de que
a economia global emerge de um mosaico de regiões produtivas com processos complexos e
cada vez mais interdependentes (Lima, M., 2006).
Diante das questões acima mencionadas, o objetivo desta tese é analisar o mercado da
soja, com destaque às relações de troca construídas entre as empresas e os produtores rurais
no Sudeste Mato-Grossense, procurando compreender a maneira com que essas relações se
estabelecem, sob quais condições se definem, em que elementos estão pautadas e de que
modo se mantêm (ou se alteram). Deste eixo reflexivo, desdobram-se três objetivos
específicos:
i) Caracterizar o processo de globalização do mercado da soja e compreender as
dinâmicas, os processos e os atores presentes nesta cadeia produtiva em nível
mundial, regional (Cone Sul) e nacional;
ii) Explorar as estruturas de mercado na cadeia produtiva da soja em Mato Grosso,
com ênfase na dinâmica de expansão do cultivo, nas características dos atores
(produtores rurais e indústrias a montante e a jusante) e nas relações estabelecidas
entre eles em nível estadual;
iii) Analisar a forma com que são construídas as relações de troca entre as empresas e
os produtores de soja no Sudeste Mato-Grossense, bem como identificar as
condições que definem essa interação e os elementos que as mantêm ao longo das
safras.
A abordagem teórico-metodológica, destacada com mais detalhe ao final desta
Introdução, procura abranger tanto o tema da globalização do sistema agroalimentar, partindo
2

A ferrugem asiática (Phakopsora sp) é uma doença que atinge a soja, provocando a desfolha precoce da planta
e a queda na produtividade.
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fundamentalmente das discussões sobre Redes Globais de Produção, quanto as relações de
troca no nível local, com base na Nova Sociologia Econômica – além de resgatar alguns
elementos presentes na Economia dos Custos de Transação e nos estudos sobre o sistema de
integração nos complexos agroindustriais. A intenção é recorrer a um referencial que
reconheça a multidimensionalidade do tema desta tese, a partir de uma compreensão do
mercado da soja que perpassa por outros aspectos, para além dos elementos produtivos,
comerciais e financeiros. Nesse sentido, ganha importância a dimensão social, política,
cultural e histórica.
A maior parte dos estudos destaca que as relações de troca no mercado da soja se
constroem a partir dos preços mais convenientes e das melhores condições de contratos
(Sologuren, 2004; Paes Leme e Zylbersztajn, 2008; Rezende, 2008; Rodrigues et al., 2009;
Santos, R. C., 2009; Silva, R. S., 2009; Oliveira e Santana, 2012). Contudo, alguns autores
(Fernández, 2009; Marques et al., 2009; Almeida, 2013) apontam pistas, ainda que de forma
preliminar, de que outras variáveis estão em jogo, como confiança, reciprocidade, amizade,
família, etc. Nesta direção, esta tese está baseada na hipótese geral de que as relações
mercantis entre produtores e empresas não se pautam exclusivamente na lógica financeira e
comercial (maior viabilidade econômica) e nas relações impessoais, tendo peso uma série de
outros elementos, como valores morais, confiança, reciprocidade, etc. Portanto, acredita-se
que múltiplos elementos e combinações são considerados no momento das negociações
econômicas, o que torna sumamente necessária uma análise mais atenta e profunda das
matizes e configurações resultantes das interações entre produtores de soja e empresas.
Nesse sentido, as interações estariam pautadas nas relações sociais de confiança e
reciprocidade, nos contratos e regras (formais e informais) definidos entre as partes e nos
valores morais ali envolvidos – tais elementos se relacionam com a proposta de Beckert
(2009; 2010), que será apresentada posteriormente, no referencial teórico. Reconhecendo
isso, a hipótese desta tese é de que todos estes elementos influenciam as relações de troca
entre empresas e sojicultores, mas em graus diferenciados, conforme o perfil da firma e dos
produtores. Acredita-se que na relação entre pequenos sojicultores e empresas locais, os
valores compartilhados e as relações sociais sejam elementos centrais na troca, mesmo que a
transação seja geralmente oficializada através de um contrato. Essa suposição está baseada no
trabalho de Sabourin (2009), que destacou que os agricultores familiares, mesmo mudando a
sua situação espacial, econômica, fundiária e social, tendem a manter o ethos camponês,
segundo o qual a troca mercantil vincula-se a reciprocidade, confiança, respeito, valores
comunitários, etc. No caso dos grandes produtores rurais, que têm uma gestão mais
profissional e que negociam com as principais empresas transnacionais do setor, supõe-se que
o preço e as condições de contrato ganham mais importância, uma vez que se trata de
negociações em grande escala, realizadas de forma centralizada pelo setor de compra e de
vendas.
No Brasil, o desenvolvimento de uma perspectiva que valorize a dimensão social,
política, cultural e histórica nas relações mercantis entre os atores, fugindo dos discursos da
impessoalidade, racionalidade, oportunismo, etc., vincula-se aos estudos sobre produtos de
qualidade específica (indicações geográficas, orgânicos, comércio justo, etc.) e naqueles
ligados à agricultura familiar (produtos coloniais, artesanais, “da roça”, etc.) (Dorigon, 2008;
Wilkinson, 2008; Niederle, 2011, entre outros). Já as discussões que envolvem o cultivo de
commodities (corriqueiramente ligados ao chamado “agronegócio3”) priorizam os temas do
gerenciamento empresarial, padrão tecnológico e aumento da produtividade, que, por um
lado, sobrevalorizam o discurso do empreendedorismo e do pioneirismo, e, por outro,
3

Para uma discussão sobre a utilização do termo “agronegócio” no Brasil, consultar Heredia, Palmeira e Leite
(2010), Bühler e Oliveira (2012) e Lerrer (2013).
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excluem o conjunto de situações sociais que estão aí compreendidas (Heredia, Palmeira e
Leite, 2010).
Apesar de a soja se caracterizar como um mercado padronizado (commodity), com
preço estabelecido internacionalmente, pautada em um comércio global, dominada por
empresas transnacionais e com expressiva participação dos grandes proprietários rurais, isto
não significa que esse mercado esteja protegido das dinâmicas locais e imune à influência e
interferência das questões sociais, históricas, políticas e culturais. Assim sendo, o peso das
dimensões não econômicas no funcionamento do mercado não é privilegio dos circuitos
curtos e dos canais de comercialização alternativos e diferenciados (como geralmente aparece
nos trabalhos acadêmicos). Este cenário aponta para uma importante lacuna e para um grande
desafio de pesquisa que é compreender o mercado de commodities a partir de uma
perspectiva ainda pouco explorada no Brasil.
Assim sendo, este trabalho se justifica pela preocupação em compreender de forma
mais profunda as características do mercado de uma commodity e as estruturas de negociação
entre dois atores-chave (produtores e empresas) em uma região “modelo” do agronegócio
brasileiro. A soja, que tem sido um cultivo muito relevante para a economia nacional, e que é
destacada como um exemplo de eficiência e de competitividade agropecuária, ganha nesta
tese outros elementos que destoam da lógica exclusivamente produtiva, comercial e
financeira. Desta forma, reconhece-se que as relações de troca perpassam por um processo
multidimensional e multiescalar. Um importante esforço já vem sendo construído pelo
projeto “Sociedade e Economia do Agronegócio”, do qual o autor participa, que se
caracteriza pela investigação interdisciplinar e pelo envolvimento de pesquisadores de
diferentes instituições4.
Procedimentos de pesquisa
Esta investigação conciliou um amplo conjunto de procedimentos e técnicas de
pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. Inicialmente, foi realizada uma revisão
bibliográfica em documentos que discutem o mercado da soja, em seus diferentes níveis
(global, regional, nacional e local), e a relação de troca estabelecida entre sojicultores e
empresas. Além disso, foi realizado um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES, identificando trabalhos defendidos entre 1987 e 2012 que estivessem relacionados
com o tema desta pesquisa.
Também foi realizada análise documental nos relatórios, boletins informativos e
publicações das empresas a montante e a jusante envolvidas com a cadeia produtiva da soja,
além das organizações de representação das firmas (Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais/Abiove) e dos agricultores (Associação dos Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso/Aprosoja-MT, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato
Grosso/Famato e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Mato
Grosso/Fetagri-MT). Além de obter dados sobre a estrutura de funcionamento do mercado da
soja e as estratégias desenvolvidas pelos atores, este instrumento permitiu compreender as
modalidades de troca que estão sendo implementadas em nível local pelas corporações. Para
complementar essas informações, foram analisados materiais midiáticos, especialmente
jornais (Valor Econômico, Folha de São Paulo e Estadão, além dos mato-grossenses) e
revistas (Anuário Exame, Globo Rural, Agroanalysis e Dinheiro Rural). A escolha prévia
4

O projeto “Sociedade e Economia do Agronegócio: um estudo exploratório” foi coordenado por Beatriz M.
Alasia de Heredia (PPGSA/UFRJ), Leonilde Servolo de Medeiros (CPDA/UFFRJ), Moacir Palmeira
(PPGAS/UFRJ) e Sergio Pereira Leite (CPDA/UFFRJ) e contou com o apoio do CNPq, Faperj e Fundação
Ford. Participam do estudo pesquisadores, estudantes de doutorado, mestrado e graduação ligados a diferentes
universidades.
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destes canais está relacionada à sua trajetória de notícias sobre as cadeias agropecuárias e os
atores nela envolvidos.
Outro importante recurso metodológico foram os dados estatísticos, que apresentam o
panorama geral da cadeia produtiva, da área estudada, dos produtores e das empresas. Os
dados foram coletados, sobretudo, nos Censos Agropecuários/IBGE5, Censos
Demográficos/IBGE, PAM/IBGE (Produção Agrícola Municipal), Série Safras da Conab
(Companhia Nacional de Abastecimento), Secex (Estatísticas do Comércio Exterior), IMEA
(Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária), Abiove (Associação Brasileira de
Indústrias de Óleos Vegetais), Cempre/IBGE (Cadastro Central de Empresas), entre outros.
Os dados globais sobre o mercado da soja foram obtidos no FAOSTAT (Divisão de
Estatísticas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), Banco
Mundial, EUROSTAT (Gabinete de Estatísticas da União Europeia), OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e USDA (Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos). Foram consultadas, ademais, duas bases que agregam e organizam
informações de múltiplas fontes, como a IndexMundi e a Undata. A escolha do uso de dados
disponíveis em organizações internacionais deve-se, principalmente, à possibilidade de
comparar as variáveis e os países, além da facilidade de consulta. No caso do Cone Sul,
foram usadas as fontes acima citadas, assim como aquelas específicas de cada país, oriundas
majoritariamente dos institutos nacionais de estatísticas, ministérios da agricultura e comércio
exterior e associações de produtores e indústrias. Além da apresentação das fontes estatísticas
em gráficos e tabelas organizadas no software Microsoft Excel, foram elaborados
cartogramas no programa computacional ArcGis 9.3, buscando espacializar determinados
dados.
Entre os principais instrumentos metodológicos estão as entrevistas semiestruturadas,
levadas a cabo na Mesorregião Sudeste Mato-Grossense em duas ocasiões diferenciadas. A
primeira pesquisa de campo foi realizada entre 02 e 23 de junho de 2012. A escolha deste
período relacionou-se a dois elementos principais: i) tratava-se do momento em que a safra de
soja estava sendo programada e organizada, com os primeiros contratos de venda futura e os
pacotes de troca de insumo sendo estabelecidos, favorecendo a compreensão das relações
entre produtores e empresas; ii) havia uma maior efervescência social (festas de padroeiros
das cidades e comunidades, bailes, casamentos, feiras, etc.).
Dada as dificuldades de agendar as entrevistas a partir do Rio de Janeiro,
principalmente com os produtores e representantes das empresas, optou-se por utilizar as
redes familiares (tios e primos) para fazer a intermediação com os entrevistados. Nesse
sentido, a circulação pela região foi definida pela própria dinâmica das redes de amizade e de
negócio na qual a minha família estava inserida. O fato de os familiares atuarem em
diferentes ramos (produtor rural, empresário, caminhoneiro, agrônomo, biólogo, etc.)
possibilitou o contato com atores de variados perfis (no caso dos produtores rurais, por
exemplo, foi possível entrevistar desde grandes grupos até assentados da reforma agrária).
Não há dúvida de que a intermediação familiar foi fundamental para a realização da
pesquisa de campo, principalmente entre grandes produtores e empresas transnacionais, posto
que o contato com um estudante de doutorado do Rio de Janeiro gerava certo “receio” por
parte dos atores, comprometendo o agendamento da entrevista. Muitas vezes, as redes foram
sendo acionadas e construídas de modo mais amplo, saindo do contato direto entre minha
família e o entrevistado. Nesse sentido, o caso mais emblemático foi o encontro com um
grande produtor de soja, que é muito discreto regionalmente e raramente concorda em
5

Em relação aos dados do último Censo Agropecuário (2006), iniciou-se com um levantamento das
informações disponíveis na página da Internet do órgão através do SIDRA (Banco de Dados Agregados). Como
estas informações são de cunho mais geral, também foram utilizados os microdados do Censo, que permitiram
uma caracterização mais fina da estrutura agrária e das características dos sojicultores mato-grossenses.
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conceder uma entrevista. Entretanto, foi possível o agendamento por intermédio de uma rede
de cinco pessoas.
No primeiro contato com os entrevistados, sempre havia um questionamento sobre
minha origem familiar, seguido pelos esclarecimentos profissionais e da pesquisa. O fato de
ser gaúcho, de uma região de origem alemã e italiana, ter o sotaque e fenótipo característicos
destas áreas, ser filho de “colono” (pequeno produtor rural) e ter familiares “bem sucedidos”
em Mato Grosso causava boa impressão entre os entrevistados sulistas, e também era
valorizado por aqueles oriundos de outras regiões – principalmente técnicos e gerentes das
empresas. Em muitos momentos, procurei demonstrar que compartilhávamos alguns hábitos
“típicos”, como o gosto pelo chimarrão, e, na maioria das entrevistas, ficava-se “verde”
(expressão usada, tanto no Sul do país como em Mato Grosso, quando se bebe muito
chimarrão). Neste processo, alguns entrevistados faziam uma apresentação da cadeia
produtiva comparando o desempenho da soja em Mato Grosso e no Sul do país, sempre
destacando as inúmeras vantagens presentes na região setentrional.
A segunda pesquisa de campo foi de 15 a 29 de outubro de 2013. Inicialmente,
pensava-se em chegar à região no momento de finalização do plantio, mas o atraso nas
chuvas o retardou. Se, por um lado, foi mais difícil agendar com produtores, por outro, houve
uma maior facilidade em contatar algumas empresas, pois já haviam finalizado os contratos
futuros e não estavam recebendo produtos. A intenção inicial era marcar algumas entrevistas
antecipadamente sem passar pelas redes familiares para, assim, atingir alguns atores que
ficaram excluídos das relações pessoais de minha família. Nesse sentido, foram contatados
diferentes produtores e empresas por e-mail e por telefone, mas não foi possível agendar as
entrevistas por diferentes motivos: as informações que poderiam ser disponibilizadas já
estavam no site; era necessário enviar uma carta de solicitação para a central da empresa em
São Paulo e o prazo de resposta era de duas semanas; as perguntas precisavam ser enviadas
por e-mail, para que a firma respondesse e submetesse à análise de um conselho, que
avaliaria a possibilidade de divulgação; e a empresa tem uma política de não responder a
pesquisadores. Outros não tinham disponibilidade para o período da pesquisa (por falta de
tempo ou por estarem viajando). Diante disso, recorreu-se novamente às redes familiares,
possibilitando entrevistas inclusive com aquelas empresas que afirmavam, durante o contato
por telefone, que não poderiam colaborar com a pesquisa.
No total, foram entrevistados 36 atores, principalmente nos municípios de Campo
Verde e Primavera do Leste, e em menor número em Rondonópolis, Poxoréu, Jaciara e
Cuiabá. A intenção inicial era abranger mais localidades da Mesorregião Sudeste MatoGrossense, como Alto Araguaia e Itiquira, mas as redes familiares não chegavam até essas
áreas e os contatos diretos com as empresas e produtores não tiveram resultados positivos.
Entretanto, foi interessante centrar-se em Campo Verde e Primavera do Leste, pois isso
permitiu um aprofundamento dos temas da tese em um recorte geográfico ainda menor,
focado nestes municípios, que são os principais da mesorregião na produção agrícola6.
Simultaneamente, a limitada amplitude espacial também favoreceu o controle dos dados e
informações.
As duas pesquisas de campo possibilitaram o acesso a um conjunto amplo de atores,
como produtores rurais, gerentes de fazenda, caminhoneiros, serviços terceirizados,
representantes das empresas, poder público, assistência técnica e organizações sindicais,
associativas, cooperativas. O Quadro 1, que sintetiza os ramos de atuação dos diferentes
entrevistados, não compreende a diversidade de atividades nas quais os atores estão
envolvidos diretamente porque muitas empresas se ocupam de ações variadas (ex.: revenda
6

Segundo o IBGE (2014), Primavera do Leste e Campo Verde estão entre os 10 municípios brasileiros com
maior valor bruto da produção agrícola temporária nos últimos anos.
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de insumos e produção agrícola; produção de fertilizantes e trading; supermercado e
produção agrícola). Além disso, alguns atores mudaram de ramo (ex.: trabalhava como
agrônomo em uma revenda de insumo e passou a prestar assistência técnica de forma
autônoma); e outros continuaram no mesmo setor, mas mudaram de empresa (ex.: trabalhava
na ADM e foi para a Noble). Embora o Quadro 1 esteja baseado na atividade principal e no
seu ramo atual, nas conversas foram exploradas as diferentes facetas e atividades dos
entrevistados.
Quadro 1 – Atividade principal dos entrevistados
Ramo de atuação dos entrevistados
Empresas a montante (revenda de insumos e sementeira)
Produtores rurais (individuais, grupos, cooperativados, assentados, etc.)
Empresas a jusante (agroindústrias, trading, armazenadoras, usina de biodiesel, etc.)
Cooperativa
Sociedade civil organizada (sindicatos e associações)
Poder público
Autônomos (agrônomos, assistência técnica, serviço terceirizado e camioneiro)

Total

N. de entrev.
4
16
5
2
3
1
5
36

Fonte: Pesquisa de campo.

Dentre os produtores, procurou-se cobrir a maior diversidade de situações possíveis:
diferentes condições fundiárias (vários tamanhos de área e com terras próprias e arrendadas),
diversos graus de participação social (em cooperativas, sindicatos, movimentos sociais,
partidos políticos, etc.), variadas formas de comercialização (venda direta, contratos futuros,
troca de grãos por insumos, etc.), distintas origens (gaúchos, paulistas, paranaenses,
argentinos, mato-grossense, catarinenses, rondonianos, etc.), diferentes graus de
diversificação do negócio (somente soja e milho, lavoura e pecuária, lavoura e atividades
complementares, etc.) e diversa infraestrutura na propriedade (desde quem terceiriza todo o
processo produtivo até aqueles que possuem toda a estrutura no estabelecimento). No que se
refere às diferentes condições fundiárias, foram entrevistados desde grandes grupos, como El
Tejar e Bom Futuro, que plantam mais de 200 mil hectares de soja em Mato Grosso (entre
própria e arrendada) até assentados da reforma agrária, que produzem o grão em 10 hectares.
O Quadro 2 demonstra essa ampla diversidade de área dos sojicultores.
No que se refere às empresas, foram entrevistados representantes de diferentes firmas:
revendas de insumo, sementeiras, serviços terceirizados, transporte, assistência técnica,
esmagadoras, exportadoras, usinas de biodiesel, etc. A intenção foi incluir tanto as grandes
agroindústrias transnacionais, que geralmente atuam com sojicultores que detém maior
produção, até firmas que estão articuladas com agricultores familiares e assentados da
reforma agrária. O contato ocorreu com pessoas que ocupam diferentes funções nas
empresas, incluindo técnicos que trabalham diretamente com os produtores rurais, gerentes
de determinados setores (financeiro, compra de soja, venda de insumos, etc.) e diretores
regionais. Além disso, foram entrevistados representantes do poder público e das
organizações de produtores. O contato com um amplo conjunto de atores possibilitou uma
compreensão mais clara sobre o funcionamento do mercado da soja e a forma com que são
estabelecidas e construídas as relações de troca entre as firmas e os produtores de matériaprima. As entrevistas foram realizadas até o ponto de saturação.
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Quadro 2 – Produtores rurais entrevistados, área total (própria e arrendada) dos
estabelecimentos e superfície plantada com soja7
Área total
Área
% soja
Área própria
Área arrendada
Entrev.
(própria +
plantada
sobre
N.
%
N.
%
arrendada)
com soja área total
Entrev. 31
290.981 101.844
35%
189.138
65%
260.000
89%
Entrev. 4
230.000
58.000
25%
172.000
75%
230.000
100%
Entrev. 3
107.000 107.000 100%
0
0%
40.000
37%
Entrev. 2
22.000
22.000 100%
0
0%
22.000
100%
Entrev. 5
21.000
19.000
90%
2.000
10%
18.000
86%
Entrev. 9
9.300
8.500
91%
800
9%
3.000
32%
Entrev. 8
4.280
2.317
54%
1.963
46%
2.800
65%
Entrev. 33
3.500
2.000
57%
1.500
43%
2.000
57%
Entrev. 32
3.100
3.100 100%
0
0%
3.100
100%
Entrev. 21
3.000
3.000 100%
0
0%
2.000
67%
Entrev. 20
2.477
1.277
52%
1.200
48%
1.500
61%
Entrev. 12
700
700 100%
0
0%
700
100%
Entrev. 6
550
550 100%
0
0%
150
27%
Entrev. 17
460
0
0%
460 100%
460
100%
Entrev. 35
300
50
17%
250
83%
300
100%
Entrev. 26
14
14 100%
0
0%
10
71%
Entrev. 27
12
12 100%
0
0%
11
92%
Entrev. 16
11,5
11,5 100%
0
0%
11
96%
Fonte: Pesquisa de campo.

As entrevistas seguiram um roteiro pré-definido, que variava conforme o perfil de
cada ator. De modo geral, buscavam informações sobre a trajetória dos entrevistados e da
empresa, uma caracterização geral da região e da atividade desenvolvida, a atual situação do
mercado da soja e as relações estabelecidas entre os diferentes atores nesta cadeia produtiva.
A maioria das entrevistas pôde ser gravada em áudio, permitindo, na sequência, a sua
transcrição e análise qualitativa. Entretanto, algumas pessoas não permitiram o registro, seja
porque foram concedidas sem a autorização da empresa, seja por opção pessoal do
entrevistado. Nesse caso, utilizou-se o diário de campo para anotar o maior número de
informações disponíveis, tanto no momento da entrevista quanto depois da sua realização. Os
encontros foram realizados na sede do estabelecimento/empresa/sindicato, na própria casa do
entrevistado e na lavoura.
Outro instrumento metodológico central para compreender como são definidas e
mantidas as relações entre sojicultores e empresas, além das entrevistas, foi a observação
participante, realizada em diferentes espaços: i) acompanhamento à visita dos técnicos de
uma revenda de insumo a uma fazenda em Campo Verde; ii) participação em um baile no
Centro de Tradições Gaúchas (CTG) em Primavera do Leste, onde estavam presentes
gerentes de revendedoras de insumos e de agroindústrias, grandes produtores rurais e poder
público (prefeito, vereadores e um deputado estadual); iii) acompanhamento de um dia de
campo organizado pela Syngenta no tema da lagarta da soja e dos defensivos necessários para
combatê-la, que contou com a presença de aproximadamente 35 pessoas (entre produtores
7

No Quadro 2, o número de produtores rurais é maior do que aquele indicado no Quadro 1 porque inclui
entrevistados que não têm a agricultura como sua atividade principal.
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rurais e técnicos); iv) participação em uma reunião de organização da safra de soja para
biodiesel no Assentamento Dom Osório (Campo Verde), onde estavam presentes
aproximadamente 50 assentados, sete funcionários da empresa de biodiesel e o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, definindo as condições dos contratos, obrigações dos
atores, etc. Além disso, foi possível acompanhar algumas conversas entre técnicos e
produtores nas revendas de insumos. Todas essas informações foram registradas em caderno
de campo.
Referencial teórico-metodológico
O referencial teórico-metodológico desta tese procura abarcar tanto a dimensão global
da cadeia produtiva da soja, evidente na complexa teia do sistema agroalimentar atual e no
crescente grau de internacionalização deste mercado, quanto a dimensão local,
principalmente no que diz respeito às relações de troca entre produtores e empresas no âmbito
da Mesorregião Sudeste Mato-Grossense.
Dimensão global do mercado da soja
Nas últimas décadas, um conjunto de autores (Arroyo, Rama e Rello, 1985; Gereffi e
Korzeniewicz, 1994; Santos, B., 2002; entre outros) passou a destacar a presença de uma
nova ordem internacional, caracterizada pelo processo de liberalização do comércio e pela
crescente atuação de empresas transnacionais, que buscam explorar as vantagens
comparativas proporcionadas pelo contexto global. Assim, processos de liberalização,
globalização e des-regulação (ou re-regulação com novas instituições e formas de
governança) abriram caminho para a crescente incorporação dos mercados agroalimentares
em amplas cadeias globais. O exemplo mais clássico é quando cada etapa da cadeia
(fabricação dos insumos, produção agropecuária, beneficiamento, distribuição e consumo) é
efetivada em um país distinto (Gereffi e Korzeniewicz, 1994). Esta situação apresenta uma
grande diferença em relação aos complexos agroindustriais diagnosticados por Muller (1981),
Kageyama et al. (1990) e Graziano da Silva (1991), pois agora é muito mais presente e
evidente a dimensão transnacional, que separa as partes constituintes da cadeia em diferentes
países, notadamente, a partir dos anos 1990.
Para analisar esses processos, uma importante abordagem é aquela das Cadeias
Globais de Mercadorias (Global Commodity Chain – GCC), sobretudo a partir dos trabalhos
de Gary Gereffi. Este autor defende que as cadeias de commodities são uma forma
organizacional emergente associada com o recente processo de integração econômica em que
o Estado tem habilidade limitada para definir tarifas locais e regras em meio aos processos de
liberalização econômica (Gereffi e Korzeniewicz, 1994). As análises de GCC têm como
principal enfoque compreender como as indústrias globais estão organizadas, através da
identificação de todos os agentes envolvidos na produção e distribuição de uma determinada
mercadoria ou serviço e do mapeamento das relações entre estes agentes (Coe e Hess, 2007).
Conforme Niederle (2009), os estudos da GCC focalizam as relações desiguais entre
os compradores do norte e os produtores do sul, destacando mercados e hierarquias como
duas formas de governança, onde, no primeiro caso, as empresas sempre recorrem aos
mecanismos de plena concorrência para transacionar e, no segundo, as empresas coordenam
todo processo verticalmente. Outro elemento central desta abordagem diz respeito à
separação entre as cadeias controladas pelos compradores (buyer-driven) ou produtores
(producer-driven). Esta distinção é utilizada para demonstrar que os movimentos de
globalização econômica estariam levando a uma situação de predominância das cadeias
dirigidas pela demanda e controladas por empresas-líderes que se concentram em um núcleo
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de competência mais lucrativo (marcas, administração, design, etc.). Estas firmas estariam
subordinando os atores locais (produtores do sul) a aceitarem regras de produção e
comercialização, padrões de qualidade e medidas de upgrading tecnológicos e
organizacionais para participar da cadeia global. Este seria o caso dos mercados
agroalimentares (além de outros segmentos como roupas, calçados e brinquedos), que
possuem menores barreiras à entrada e níveis de investimentos tecnológicos mais baixos,
pelo menos se comparados a mercados como o de automóveis.
Ao longo dos anos, a GCC recebeu uma série de críticas: o termo commodity limita o
uso deste referencial, excluindo, por exemplo, os produtos não-padronizados; as cadeias não
são governadas exclusivamente por um ator-chave global que se apropria de todo o processo
produtivo, podendo haver “multi-polar driven”; a abordagem subestima os efeitos dos
diferentes mecanismos de regulação nacional e a influência de governos e agências
reguladoras que atuam neste nível; ocorrem imprecisões em muitos termos; a delimitação de
início e final da cadeia é problemática, etc. (Raykes, Jensen e Ponte, 2000; Wilkinson, 2004;
Coe e Hess, 2007).
Dado os limites da GCC, Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005) propõem substituir a
visão binária por meio das Cadeias Globais de Valor (Global Value Chain – GVC), que têm
como principal foco a investigação e identificação das estruturas de governança das
diferentes indústrias globais, extrapolando, neste referencial, as “commodities”. Os autores
identificam três variáveis, que desempenham papéis importantes na determinação das cadeias
globais. São elas: (1) a complexidade das transações; (2) a habilidade para codificar
transações; e (3) as capacidades na base de fornecedores. A partir destas variáveis foram
gerados três novos tipos de governança na cadeia de valor global – modular, cativa, e
relacional –, que estão entre as duas formas já destacadas na GCC – de mercado e
hierárquica. As cadeias modulares estão mais próximas do modelo de mercado “à vista”, que
se verifica quando a habilidade da codificação se estende a produtos complexos. As cadeias
de valor relacional ocorrem quando as especificações do produto não podem ser codificadas,
tornando as transações complexas e baseadas no conhecimento tácito, nos componentes de
reputação, nas proximidades sociais e espaciais e nos laços familiares e étnicos. As cadeias de
valor cativo, por sua vez, ocorrem quando há habilidade de codificação e de especificações
do produto, mas as capacidades dos fornecedores são baixas, gerando formas quase
hierárquicas, em que produtores estão integrados a empresas-líderes (Gereffi, Humphrey e
Sturgeon, 2005).
Não obstante os importantes avanços da GVC em relação à GCC, Niederle (2009)
sintetiza as principais limitações que diferentes atores fizeram a esta abordagem: dificuldades
em tratar a heterogeneidade de poder dentro e fora da cadeia; tipologia ainda insuficiente para
apreender a diversidade de estruturas de coordenação existentes; linearidade da análise de
cadeia, que exclui o contexto espacial-territorial; foco ainda fortemente centrado sobre o
poder das empresas transnacionais na determinação do comportamento dos atores locais, de
modo quase unívoco e sem contendas.
Pesquisas realizadas na Universidade de Manchester (tais como Henderson et al.,
2002; Coe et al., 2004; Coe e Hess, 2007) propõem uma nova abordagem a partir da noção de
Redes Globais de Produção (Global Production Network – GPN), que combina alguns
elementos da GCC e GVC com a teoria do ator-rede e a literatura sobre variedades de
capitalismo. A GPN procura revelar a presença de múltiplos agentes e escalas, superando a
ideia de processos universais e unidirecionais das transformações sociais postas pela
concepção de um processo de globalização uniforme. Além disso, a abordagem de “rede”
permite ir além da verticalidade da noção de cadeia para “pensar os sistemas de produção
como malhas enredadas de interseção entre conexões verticais e horizontais” (Coe e Hess,
2007, p. 8).
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A GPN faz um grande esforço para assumir o programa global originalmente proposto
pela GVC, que junto com a governança torna-se a sua preocupação central (Wilkinson,
2004). Segundo Coe e Hess (2007 apud Niederle, 2009), pelo menos quatro benefícios
derivam desta perspectiva: i) amplia-se a capacidade de análise da complexidade de
interações dinâmicas entre os atores globais e locais; ii) expande-se a análise para além do
fluxo de commodities (rompe com a linearidade/verticalidade), focalizando também os atores
exteriores à cadeia (Estado, sindicatos, grupos de consumidores, ONG’s, movimentos sociais
etc.), o ambiente institucional que envolve as trocas e a variedade de instituições regulatórias
em diversas escalas espaciais (nacional, supranacional, subnacional); iii) possibilita-se a
análise do fluxo de conhecimentos tácitos não-tangíveis que cruzam as redes em tendências
complexas; e iv) supera-se a natureza produtivista de muitas análises de cadeia, revelando o
papel de serviços e operações (logística, administração, certificação etc.) não contemplados
quando se percebe somente o fluxo das mercadorias.
Dado os objetivos desta tese, é pertinente destacar a importância que a GPN dá à
escalaridade e a espacialidade. No que tange às escalas, essa abordagem reconhece tanto os
processos globais como também compreende a importância das dinâmicas regionais,
nacionais, territoriais e locais para abastecer o elevado grau de internacionalização das redes
de produção. Em relação à espacialidade, a GPN destaca que toda atividade econômica está
minimamente enraizada, o que cria uma condicionalidade mútua entre a ação econômica e as
dinâmicas sociais, políticas e culturais localizadas (Coe et al, 2004).
Para analisar os processos de globalização do mercado da soja, os diferentes
referenciais acima citados (GCC, GVC, GPN) são relevantes porque reconhecem os
movimentos de internacionalização econômica, que podem ser visualizados: na presença de
atores/empresas transnacionais; na elevada dependência do mercado externo; no alto grau de
concentração das firmas, devidamente “orquestrado” por processos de fusões e aquisições; na
forte vinculação do preço local com os preços internacionais; no desenvolvimento de
processos de produção flexíveis e multilocais; no avanço do sistema financeiro e dos
investimentos em escala global; e na presença de fóruns internacionais onde os interesses
entre os atores são negociados e regulamentados.
Entretanto, para as análises locais do mercado da soja, o referencial das Redes
Globais de Produção é mais interessante, por estar preocupado com as diferentes escalas
geográficas, incorporando o contexto espacial-territorial, reconhecendo o peso das relações
sociais nas atividades econômicas e considerando as dinâmicas locais e o comportamento dos
agentes econômicos, sociais e políticos envolvidos (o que não ocorre na GCC e na GVC).
Além disso, estes elementos aproximam as Redes Globais de Produção à Nova Sociologia
Econômica (NSE) (Wilkinson, 2004), que será o principal referencial na análise do mercado
da soja na esfera local. O fato de a dimensão local ganhar uma prioridade maior nesta tese
torna necessário um investimento teórico-metodológico de maior fôlego e profundidade.
Dimensão local do mercado da soja: o foco nas relações de troca
As análises acadêmicas sobre as relações de troca entre produtores e empresas
ganharam visibilidade no Brasil a partir dos debates sobre o processo de modernização da
agricultura e a formação dos complexos agroindustriais (CAIS), quando surgiram nos anos
1970 importantes estudos sobre o “sistema de integração” entre agroindústria e agricultores.
A maioria destes trabalhos centrou-se na análise das relações entre pequenos produtores
familiares e o setor industrial, voltados especialmente à produção de fumo, suínos e aves no
sul do país (Araújo, 1976; Sorj, Pompermayer e Coradini, 1982; Belato, 1985; Paulilo, 1990;
Mior, 1992). Grosso modo, as preocupações desses estudos, à luz dos debates sobre a
industrialização da agricultura e a especialização da produção e do trabalho, discutiam as
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hipóteses trazidas pelo enfoque dos CAIS e questionavam se de fato haveria a subordinação
dos agricultores ao capital agroindustrial e a perda de autonomia do produtor – o que poderia
torná-lo um trabalhador assalariado (Aquino, 2013). De modo geral, os estudos sobre o
sistema de integração investigavam as formas de materialização da relação entre os atores, os
instrumentos utilizados e as condições nas quais foram estabelecidas as trocas (dependência,
subordinação, conflito, etc.).
Já na década de 1990 são os estudos filiados à Economia dos Custos de Transação
(ECT), ligados à nova economia institucional, que começam a ganhar força no país ao
investigar as relações entre empresas e produtores, com foco na coordenação e gestão das
cadeias produtivas. Nesta perspectiva, o que move o sistema é o estado de incerteza e
desequilíbrio do mercado, sendo papel das instituições (conjunto de regras sociais, legais e
políticas que estabelecem as bases para a produção, a troca e a distribuição) agir em prol da
manutenção da estabilidade do mercado, através da redução dos efeitos da racionalidade
limitada e do oportunismo. Desta forma, torna-se uma questão pertinente para a ECT estudar
como os agentes de uma transação se protegem dos riscos associados às relações de troca. O
principal grupo de pesquisa é o PENSA (Centro de Conhecimento em Agronegócios,
vinculado a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo), que tem estudado as relações entre produtores e empresas no cultivo de commodities
(soja, milho, café, algodão, etc.), sobretudo em propriedades com grandes extensões de terra.
Vários autores têm operacionalizado este referencial da ECT para a cadeia da soja
(Sologuren, 2004; Paes Leme e Zylbersztajn, 2008; Rezende, 2008; Rodrigues et al, 2009;
Santos, R. C., 2009; Silva, R. S., 2009; Oliveira e Santana, 2012), indicando que a relação
entre as empresas e os produtores ocorre de duas formas básicas: via preços e/ou via
contratos.
Mais recentemente, os trabalhos ligados à Nova Sociologia Econômica (NSE) – que
em alguma medida retomam argumentos postulados por Weber e Durkheim (Raud-Mattedi,
2005) – ganham visibilidade ao resgatar importantes elementos sociais para a discussão,
apesar de ter um reduzido número de estudos no tema das relações de troca no Brasil.
Enquanto as teorias econômicas – inclusive a ECT – pouco consideram as estruturas e redes
sociais na definição do comportamento econômico, a NSE vai destacar justamente que o
processo de produção, a formação dos mercados e a gestão econômica são expressões da
interação entre as pessoas, o que propicia um enraizamento (embeddedness) dos mercados na
sociedade contemporânea8 (Granovetter, 1985). A NSE critica os fundamentos mais
tradicionais da teoria econômica, que compreende o mercado como um ponto de equilíbrio
entre oferta e procura, ao qual se chega pela ação independente, soberana, instrumental e
atomizada de indivíduos que não guardam qualquer tipo de relação permanente uns com os
outros. A partir destes pressupostos, a NSE vai procurar demonstrar que o funcionamento da
8

A noção de embeddedness foi utilizada inicialmente por Polanyi (“A grande transformação”) para fazer
menção que em sociedades pré-capitalistas as transações mercantis encontravam-se enraizadas nas relações
sociais, visto que o ambiente econômico era organizado pelos costumes e normas da comunidade. Entretanto, o
autor argumenta que na medida em que o mercado vai se tornado auto-regulável, ele se autonomiza das
estruturas sociais e a sociedade vai sofrendo um desenraizamento das ações econômicas (Polanyi, 1980).
Contudo, Granovetter (1985) retrabalha esse conceito ao mostrar que mesmo nas sociedades contemporâneas, as
quais estão submetidas à ordem mercantil, existe uma inserção social relativa. Um exemplo é o peso que as
relações de amizade e familiar exercem em processos que são, na aparência, puramente econômicos. O
referencial das Redes Globais de Produção também utiliza a noção de enraizamento em três diferentes formas: i)
enraizamento territorial, que se refere à importância da ancoragem territorial ou do lugar na modelagem da
atividade econômica; ii) enraizamento de rede, que diz respeito à importância das relações entre agentes
individuais ou coletivos na rede, independentemente das relações temporais e espaciais, que é produto da
construção de confiança entre os agentes; iii) enraizamento social, que se refere à importância do plano de
origem que modela a ação individual e coletiva, ou seja, a influência da história constitutiva (sócio-cultural) do
agente sobre o seu comportamento (Henderson et al., 2002; Coe et al., 2004).
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economia não pode ser explicado simplesmente pela gerência mercantil (preços), apontando
para a necessidade de reintroduzir “as instituições e as formas diversas de comportamento
social na análise para dar conta da articulação entre os atores do mercado” (Steiner, 2006, p.
36). Portanto, a NSE rejeita a suposta hostilidade sob a qual economia e sociedade são
apresentadas de maneira tão frequente. A sociologia econômica “surgiu como resposta à
expulsão da vida social da análise econômica, tanto na visão neoclássica quanto nas
formulações da nova economia institucional” (Wilkinson, 2008, p. 100).
Pode-se dizer que atualmente a NSE se desmembra em três abordagens principais
(redes sociais, cognitivo/cultural e político-institucional) a partir das diferentes orientações e
dos distintos enfoques assumidos (Wanderley, 2002; Marques, 2003). A primeira abordagem
destaca a importância das redes sociais nas ações econômicas, apontando a sua influência no
comportamento dos atores, das instituições e, consequentemente, do mercado. Granovetter
(1985), que é o principal autor desta linha interpretativa, argumenta que os mercados estão
enraizados nas redes sociais, pois elas facilitam a circulação de informações e asseguram a
confiança dos agentes ao limitar os comportamentos oportunistas. O segundo enfoque,
cognitivo/cultural, busca entender a importância da cultura na definição das trocas e nas
estratégias dos atores, bem como a forma com que os comportamentos são apropriados – ou
não – pela esfera econômica (Wanderley, 2002). Zelizer (2003), que é uma das principais
investigadoras desta perspectiva, aponta que o mercado é definido por um conjunto de
valores morais localizados em uma determinada cultura, de modo que as transações
econômicas são perpassadas por dimensões éticas, religiosas, sentimentais, etc. O enfoque
político-institucional, por sua vez, destaca a participação do Estado e de outras organizações
na formação das regras gerais que estruturam as relações de mercado. Estas regras, que
podem ser tanto leis como significados coletivos, são responsáveis por proporcionar
condições estáveis e seguras para os agentes se organizarem, competirem, cooperarem e
transacionarem. Fligstein (2001, 2003 e 2009) foi um interlocutor central nesta abordagem da
NSE e uma das suas principais contribuições foi reconhecer que Estado e mercado estão
intimamente ligados, ao construírem instituições sociais de controle das ações econômicas,
como direitos de propriedade, estrutura de governança, regras de troca, etc.
Estes três grandes enfoques (Sistema de Integração, ECT e NSE) trazem distintos
elementos para entender um objeto comum, tornando evidente a complexidade que envolve
as transações entre firmas e agricultores. Portanto, para compreender as interações
econômicas dos atores é necessária uma abordagem multidimensional que abarque tanto os
argumentos de ordem econômica (aspectos comerciais, produtivos e financeiros), quanto as
questões sociais, políticas, históricas e culturais. O referencial teórico-metodológico proposto
para a análise das relações de troca procura contemplar esses elementos e, ao mesmo tempo,
complexificar o tema dos mercados e das relações de troca entre os distintos atores.
Para tanto, o esquema teórico-metodológico desenvolvido neste trabalho compreende
que as relações de troca estão imersas em uma “arena” e que, dentro dela, existem dois
níveis, que possuem grande importância. O primeiro, que funciona como plano de fundo, traz
a influência das questões estruturais, conjunturais, históricas, naturais e tecnológicas, bem
como reconhece a interferência de vários atores (Estado, sociedade civil, grupos de interesse,
etc.), que são externos à interação propriamente dita entre sojicultores e empresas, mas que
influenciam, direta ou indiretamente, esta relação. Nesse caso, trata-se de elementos mais
amplos que acabam interferindo nas transações entre os agentes em uma escala micro. O
segundo plano, mais evidente e tangível nas relações entre os atores, está baseado em
elementos que cumprem papel central na determinação da coordenação das trocas. Está-se
falando aqui das redes sociais, dos quadros cognitivos e das instituições, que estão presentes
de forma simultânea em toda interação de mercado – ainda que em graus e formas distintas
conforme o contexto. Enquanto o plano de fundo exerce, de diferentes modos, influência
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sobre as relações de mercado, as redes sociais, os quadros cognitivos e as instituições são os
elementos que definem e condicionam as trocas. A Figura 1 procura sintetizar e organizar o
esquema apresentado até o momento. Abaixo, se desenvolve com mais detalhe cada um dos
elementos destacados.
Figura 1 – A arenas das relações de troca

Fonte: Elaborado pelo autor.

A arena das relações de troca se caracteriza como um lugar de confronto entre atores
heterogêneos movidos por interesses diversos e dotados de poderes relacionais distribuídos
de forma desigual. A arena pode ser compreendida como um espaço socialmente construído
onde os atores se conhecem, cooperam, colaboram e/ou disputam diferentes tipos de recursos.
Esta noção é pertinente porque permite perceber as transações entre produtores de soja e
empresas de forma complexa e dinâmica, que é influenciada e condicionada tanto por
elementos de confiança, reciprocidade e laços comunitários como por conflitos, tensões e
competição por posições. A noção de arena dialoga, em certa medida, com as contribuições
de Paulilo (1990), Bourdieu (2001) e Fligstein (2003) sobre “campo”. Apesar de serem
próximos, optou-se por utilizar a noção de arena porque nela está presente uma espacialidade
geográfica, que é importante neste trabalho, dado o recorte de análise do mercado da soja na
esfera local. Já a noção de “campo” não implica em proximidade espacial e seu uso é de
natureza mais macro (Carneiro, 2012).
Ao definir o espaço das trocas como uma arena, é possível reconhecer que os atores
elaboram diferentes estratégias de ação, que variam segundo as condições encontradas e
conforme os recursos mobilizados e disponíveis aos agentes. Belato (1985), Paulilo (1990),
Mior (1992) e Garcia-Parpet (2009) mostram que, apesar de haver uma uniformidade dos
padrões produtivos, sempre há um conjunto diverso de estratégias por parte dos atores
envolvidos, que podem ser visualizadas nas diferentes modalidades de troca, nas variadas
formas de relacionamento entre eles e nos distintos arranjos elaborados tanto pelos
agricultores como pelas empresas. Essa situação demonstra que mesmo com o
estabelecimento de orientações comuns no interior de uma cadeia produtiva, as estratégias
desenvolvidas pelos atores nas relações de troca são múltiplas.
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Em diálogo com a GPN, pode-se dizer que a arena das relações de troca tem um plano
de fundo formado por diferentes atores (Estado, sociedade civil, grupos de interesse, etc.) e
por questões transversais (estruturais, conjunturais, naturais, históricas e tecnológicas), sendo
que ambos influenciam as interações que envolvem sojicultores e empresas. Como já dizia
Weber (1991 [1920]), previamente às relações mercantis, os agentes interessados consideram
o contexto ao seu entorno, para além do comportamento econômico e da conduta dos outros
atores com quem irão negociar.
No plano de fundo não resta dúvida a importância do Estado na estruturação e
regulação dos mercados (construção da oferta, demanda, estoque, etc.), na implementação de
políticas públicas setoriais e não setoriais e na definição das leis, normas e acordos que
balizam as transações entre os atores e mantêm as regras do jogo estáveis (Weber, 1991
[1920]; Bourdieu, 2001; Fligstein, 2003). A sociedade civil organizada, que atua através de
movimentos sociais, ONGs, sindicatos, entidades de representação política e grupos
informais, também tem um papel central ao mediar, muitas vezes, a relação entre produtores
e empresas, pressionar o poder público e/ou os demais atores para modificar ou manter as
regras que organizam e regulam os mercados, bem como denunciar ações que não obedeçam
às “regras do jogo”, etc. (Paulilo, 1990; Mior, 1992; Magalhães, 2009). Os grupos de
interesse também entram neste quadro analítico porque, mesmo não estando diretamente
vinculados às trocas na cadeia da soja, acabam se beneficiando, direta ou indiretamente, dos
resultados destas transações (um exemplo são os partidos políticos, que em algumas situações
encontram-se atrelados a determinadas empresas e produtores) ( Silva, C. A. F., 2010).
Entre as questões transversais, os elementos conjunturais ganham grande destaque no
mercado agrícola em geral, pois muitas vezes definem as possibilidades de uma maior ou
menor rentabilidade, bem como balizam as estratégias dos atores (Fanfani e Pieri, 2013).
Nesse grupo estão contemplados, principalmente, o preço dos produtos e insumos, taxa de
câmbio e as variações na demanda, na produção e no estoque. Também precisam ser
considerados os fatores estruturais, a exemplo do incremento demográfico mundial, aumento
dos níveis de renda nos países em desenvolvimento, crescente urbanização, mudanças no
modelo alimentar, etc. (Fanfani e Pieri, 2013). No plano de fundo ainda devem ser
observados os elementos naturais (clima, relevo, localização, etc.), cujo principal exemplo é a
ocorrência de uma estiagem, que reduz os índices de produção e interfere nas trocas do grão,
favorecendo a quebra de contrato por parte dos produtores, por não disporem da quantidade
de soja previamente estabelecida no acordo – o que aumenta, de forma substancial, as tensões
entre os atores. A questão tecnológica, por sua vez, teve grandes inovações no setor
farmacêutico, genético, químico-agrícola e de processamento da matéria-prima agropecuária
(Wilkinson e German-Castelli, 2000). Um dos resultados foi a crescente complementaridade
tecnológica entre os elos da cadeia produtiva, estimulando a verticalização das empresas. Por
fim, mas não menos importante, está a dimensão histórica, que enfatiza as trajetórias das
ações econômicas, dos mercados e dos atores participantes, bem como as suas vivências ao
longo do tempo. Portanto, os agentes (tanto produtores como empresas) carregam consigo as
suas experiências passadas, e elas são acionadas para definir as suas ações em determinado
contexto (Bourdieu, 2001).
Ainda na descrição do plano de fundo, é importante destacar que as questões
transversais e os atores envolvidos não pertencem necessariamente a uma escala definida
(global ou local). Em vez disso, dado o contexto de crescente globalização dos mercados
agroalimentares e de paralelo enraizamento de alguns atores, busca-se considerar nas análises
os processos, as dinâmicas e as ações presentes nos diferentes níveis escalares, como sugerem
os autores da GNP. Inclusive serão observados esses movimentos entre o global e o local e
vice-versa, dado que as relações entre esses níveis estão cada vez mais fluidas, mas sem
anular a importância de um ou de outro âmbito (a exemplo do preço de uma commodity, que
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pode ter variações regionais, mas que segue uma tendência dos valores internacionais)
(Fanfani, 2009). Outro elemento que vale ressaltar são os reflexos que este plano de fundo
tem sobre os diferentes produtores e empresas, que tende a ser homogêneo (estiagem, taxa de
câmbio, aumento do preço, etc.). Contudo, há variações em determinados casos, como nas
políticas públicas que são específicas para cada grupo, de modo que os desdobramentos são
diferenciados conforme os atores (uma queda na produção tem repercussão diferenciada
segundo o perfil do produtor rural).
Além do plano de fundo, o quadro analítico focaliza as relações de troca propriamente
ditas, que são definidas e condicionadas pelas redes sociais, instituições e quadros cognitivos.
Estes três elementos estão baseados fundamentalmente no referencial proposto por Jeans
Beckert (2009; 2010), que procura reconhecer a complexidade que envolve os processos e as
dinâmicas do mercado através do rompimento com a segmentação presente na NSE. Para
tanto, reconhece as inter-relações entre as redes sociais, instituições e quadros cognitivos,
além de defender a irredutibilidade de um elemento aos outros. Beckert, para estruturar o seu
plano de análise, utiliza vários autores de diferentes perspectivas da NSE, como Granovetter,
Callon, Fligstein, Zelizer, DiMaggio, Lawrence, Bourdieu e White.
Seguindo a proposta de Beckert (2009; 2010), as redes sociais podem ser definidas
como estruturas de interação regular que se apoiam na confiança, reciprocidade e na trajetória
de relacionamento, rompendo com a interpretação de atores anônimos e impessoais. O autor
enfatiza a importância das relações sociais para o desenvolvimento das relações econômicas
no mercado, pois a escolha entre um contrato e outro, por exemplo, pode variar conforme a
trajetória das interações estabelecidas ao longo de uma transação econômica. Portanto, a
geração de confiança é uma condição prévia fundamental para as relações de troca entre os
atores, além de ser um dos instrumentos que as mantêm. Isso pode ser visto nos acordos
verbais entre produtor e empresa (Fernández, 2009) e nas relações contratuais que fogem à
legalidade, ao considerarem as trocas de favores, obrigações mútuas, vínculos comunitários,
relações de proximidade e laços de amizade (Paulilo, 1990).
O quadro cognitivo reconhece a importância das crenças morais, religiosas,
simbólicas, políticas, ideológicas e intelectuais, visto que esses valores indicam as
preferências dos agentes e também definem a demanda do mercado. Estas percepções e
qualificações vão se refletir nas escolhas dos atores, na posição assumida frente a
determinados contextos e na definição das estratégias (Beckert, 2010). Essa situação foi
destacada por Magalhães (2009) na produção de leite no Sul do Brasil, quando apontou que
os valores ideológicos e políticos eram um dos elementos que mantinham os produtores
ligados às cooperativas regionais mesmo em momentos em que as agroindústrias pagavam
mais pelo produto. Paulilo (1990) também trouxe contribuições importantes nessa direção ao
analisar o sistema de integração de suínos e de fumo em Santa Catarina, constatando que as
firmas utilizavam critérios de seleção pautados nos aspectos morais – ausência de vícios,
dívidas, problemas comunitários, etc. – e nas indicações dos “bons” agricultores. No caso da
soja, Fernández (2009) aponta que os gerentes locais de algumas empresas possuem uma lista
de “produtores problemáticos”, isto é, aqueles que não cumpriram os contratos com as
tradings por desviarem a produção, questionarem as condições de troca, etc.
As instituições são as regras formais e informais estabelecidas pelos atores do
mercado, Estado e grupos de interesse, que pretendem regular os limites, as capacidades, a
configuração e as normas do mercado. Para reduzir a incerteza da transação, construir
instrumentos de proteção e confirmar as expectativas, as regras podem ser materializadas em
acordos, contratos, etc., que muitas vezes definem preço, prazos, formas de pagamento, etc.
(Beckert, 2010). De modo geral todas as pesquisas empíricas citadas destacam a presença dos
contratos nas relações de troca. Contudo, esse elemento ganha mais importância nos estudos
da ECT, que compreendem que se trata de um instrumento amplamente utilizado, uma vez
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que assegura à empresa o recebimento da matéria-prima e garante ao produtor a obtenção dos
serviços e produtos previamente estabelecidos. Um aspecto importante foi trazido por
Bourdieu (2001) e Garcia-Parpet (2003), que afirmaram que as normas são construídas a
partir dos diferentes interesses dos atores e a orientação será definida por aqueles que
apresentam um maior poder mobilizado. É por isso, inclusive, que muitos produtores passam
a se organizar de forma coletiva (sindicatos, associações e cooperativas), a fim de ampliar o
seu poder junto às empresas (Paulilo, 1990; Mior, 1992).
A perspectiva teórica aqui proposta, ao utilizar diferentes autores e referenciais,
procura complexificar o tema das relações de troca ao considerá-las em uma arena. Com esta
opção analítica é possível compreender que, além dos sojicultores e das empresas, outros
atores também estão envolvidos com estas transações, construindo estratégias que passam
tanto pela cooperação como por conflitos e tensões. Assim, esse quadro teórico capta, além
da relação direta entre produtores e empresas, o plano de fundo vigente, onde diferentes
questões transversais se fazem presentes.

***
Além desta Introdução, a tese está organizada em mais três capítulos. O primeiro
apresenta, sumariamente, as características do mercado global no complexo soja e aprofunda
a análise nas dinâmicas, processos e atores presentes na cadeia do grão no Cone Sul (Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia), trazendo as semelhanças, diferenças,
complementaridades e interconexões do mercado da soja entre os países. O capítulo seguinte
está dividido em duas partes: na primeira são traçadas as características demográficas,
econômicas e produtivas de Mato Grosso, enquanto na segunda é analisado o mercado da
soja no estado, com ênfase na expansão do cultivo, nas particularidades dos atores
(produtores rurais e indústrias a montante e a jusante) e nas relações mercantis estabelecidas
entre eles. O Capítulo 3 averigua as relações de troca construídas entre as empresas
(esmagadoras, tradings, vendedoras de insumo, prestadoras de serviços, assistência técnica,
etc.) e os produtores de soja, compreendendo a maneira com que essas relações se
estabelecem, sob quais condições se definem e de que modo se mantém. Por fim, são
apresentadas ainda as Conclusões, apontando sinteticamente os principais resultados obtidos
nesta pesquisa.
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CAPÍTULO 1

O MERCADO DA SOJA NO CONE SUL: DINÂMICAS, PROCESSOS E ATORES

Ao longo das últimas décadas, a produção mundial de soja ganhou enormes
proporções territoriais e assumiu grande protagonismo econômico e comercial, tornando-se a
atividade agrícola predominante em alguns países. Esse movimento aconteceu de modo
intenso no Cone Sul latino-americano9 (Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai), que
se consolidou como principal região produtora em nível mundial, respondendo pela metade
da área colhida e da produção global. O objetivo central deste capítulo é analisar as
dinâmicas, os processos e os atores no mercado da soja no Cone Sul, destacando as
semelhanças, diferenças, complementaridades e interconexões presentes nos cinco países.
A escolha em averiguar diferentes dimensões do mercado da soja em nível de Cone
Sul está atrelada ao fato de que os principais atores desta cadeia produtiva (firmas a montante
e a jusante, além de grandes grupos de produção agrícola) estão desenvolvendo estratégias
empresariais em nível regional, tornando necessário ampliar a escala de análise para
compreender as dinâmicas atualmente em curso. Nesse sentido, não se trata de uma soma de
casos isolados, mas de um processo mais geral que apresenta profundas complementaridades
e interconexões. A atual conjuntura do mercado da soja no Sudeste de Mato Grosso, por
exemplo, precisa ser considerada à luz dos processos em curso no Cone Sul, principalmente
após a entrada agressiva do grupo argentino El Tejar, que iniciou suas atividades na região
em meados dos anos 2000 e provocou mudanças significativas na organização deste mercado,
como será visto no Capítulo 3.
Porém, antes de entrar no detalhamento do complexo soja no Cone Sul, é pertinente
descrever, ainda que de modo sucinto, as características deste mercado no plano global. Para
tanto, pretende-se averiguar o desempenho da produção nas últimas décadas, os principais
países produtores e consumidores, as dinâmicas recentes do comércio exterior, as empresas
líderes (a montante e a jusante) e os fóruns internacionais para o monitoramento da produção
da soja. Em suma, contextualizam-se os movimentos do complexo soja no plano global em
meio ao elevado grau de internacionalização do mercado agroalimentar.

1.1. O mercado mundial da soja
As variedades da soja (Glycine max) se desenvolveram nas margens de rios e lagos do
Norte da China e há mais de cinco mil anos ocorreram os primeiros movimentos para a sua
domesticação para a alimentação humana. Ao longo dos séculos, a oleaginosa se expandiu
para outras regiões da própria China, além de Coréia, Japão, Índia e Sudeste Asiático
(principalmente Indonésia, Filipinas e Malásia). Nos Estados Unidos, o grão chegou na
segunda metade do século XVIII e foi usado basicamente como forragem até o fim da 1ª

9

De um modo geral o termo “Cone Sul” refere-se ao Sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
Entretanto, nos estudos sobre o mercado da soja esta denominação inclui Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e
Bolívia, o que estimulou o emprego desta terminologia.
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Guerra Mundial, quando pesquisas indicaram o seu grande potencial na produção de rações e
óleos (Embrapa, 2004; USDA, 2014).
Da 2ª Guerra Mundial em diante a soja foi difundida de forma exponencial,
direcionada principalmente para a produção de óleo vegetal e proteínas para ração animal
(suínos, aves e bovinos), enquanto seu uso como forragem ficou muito reduzido. Em níveis
globais a área colhida com soja cresceu de 24 milhões para 105 milhões de hectares entre
1961 e 2012, o que representa um aumento de 341%. Em termos proporcionais, pode-se dizer
que o grão ocupava um espaço equivalente ao Estado de São Paulo e passou a abranger uma
área comparável à Bolívia (ou a soma de Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará). Neste mesmo
período a produção passou de 26,9 milhões para 242 milhões de toneladas, o que representa
um crescimento de 800% (Faostat, 2014). O menor ritmo de ampliação da área colhida
quando comparado à produção indica um importante incremento na produtividade, que está
vinculado à chamada “modernização da agricultura”, que foi marcada, entre outros
elementos, pelo: melhoramento genético das sementes, uso crescente de máquinas e
equipamentos, produção e difusão de insumos modernos (agroquímicos, fertilizantes
sintéticos, etc.), especialização produtiva, maximização dos fatores de produção, divisão
social do trabalho, introdução de capitais não agrários, políticas públicas e privadas para
expansão do modelo agroexportador e integração da agricultura com a indústria de insumos,
agroindústria de beneficiamento e distribuição (Muller, 1981; Kageyama et al., 1990;
Graziano da Silva, 1991).
No início da década, de 1960 a área colhida com soja estava concentrada em dois
países: Estados Unidos e China, cada um com mais de 40% da superfície total. Entretanto, em
termos de produção, os EUA chegavam a 68,7%, enquanto o país asiático baixava para
23,3%, demonstrando uma menor produtividade. Em 1980, a nação norte-americana manteve
a liderança na área e na produção, com 60%, e o Brasil assume a segunda colocação, com
18,7% em ambas as variáveis, seguidos pela China. Em 2000, os Estados Unidos seguem na
frente, mas perderam peso relativo com o crescimento da soja em outros países, como Brasil,
Argentina e Índia. Em 2012, a primeira colocação continua com os norte-americanos (29,3%
da área e 34% da produção), seguido pelo Brasil (com 24% e 27%, respectivamente) e pela
Argentina (com 16% nas duas variáveis). China, Índia e Paraguai estão na sequência (Figura
1.1), sendo que nos dois primeiros há um peso maior na área que na produção, demonstrando
a manutenção de uma menor produtividade quando comparada com a média mundial. Vale
destacar que houve uma redução da produção mundial de 2010 a 2012, devido,
principalmente, aos eventos climáticos ocorridos em diferentes regiões (estiagem ou excesso
de chuvas), pois a área colhida manteve-se em crescimento no mesmo período. Como já
destacado, o Cone Sul (Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai) se consolidou como a
principal região produtora do grão, concentrando a metade da área e da produção global.
Entre as motivações para esta ampliação na produção de soja, deve-se destacar o
crescimento da demanda. Além da produção de óleo para consumo humano e de farelo para
alimentação animal, ao longo da última década houve a implementação de políticas públicas
para produção e uso de energias renováveis, sendo que o biodiesel tem na soja uma das suas
principais matérias-primas10. Paralelamente, o contínuo processo de urbanização em escala
10

A Comissão Europeia, com a recente estratégia "20-20-20" (20% de corte nas emissões de gases de efeito
estufa, redução do consumo de energia em 20% e alcance de 20% da energia produzida a partir de fontes
renováveis) está empenhada em substituir 10% dos combustíveis fósseis no setor dos transportes. Para isso,
decidiu focar em benefícios fiscais e subsídios que favorecem a produção de biocombustíveis. Nos Estados
Unidos e no Brasil, os principais produtores e consumidores mundiais de biocombustíveis, também houve
importantes incentivos para o setor. Os Estados Unidos, através dos incentivos incluídos na Farm Bill de 2008,
aumentaram a produção de biocombustíveis, criaram novas refinarias e estimularam fontes alternativas de
energia. O Brasil tem fomentado a produção de biocombustíveis por meio de políticas de produção agrícola e da
implementação de leis que exigem o uso de uma quantidade mínima de biocombustíveis (Leucci, et al., 2013).
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global (a metade da população mundial passou a viver em zonas urbanas no fim da década de
2000) amplia a demanda por esta oleaginosa, dado que a migração para a cidade geralmente é
acompanhada pela mudança nos hábitos de consumo, que implicam em um crescente uso da
carne na alimentação diária (Banco Mundial, 2014). Além disso, a valorização do preço da
soja nos últimos anos (Figura 1.2), com destaque de 2007 em diante, incentiva a ampliação
das áreas cultivadas.
Figura 1.1 – Produção mundial de soja, em toneladas, por país (1961 – 2012)
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Figura 1.2 – Preço internacional da soja em grão (US$) por tonelada métrica – 1960 a 2013

Fonte: USDA (2014).

Conforme Maluf (2008), quatro fatores têm desempenhado papel importante no
aumento dos preços nos últimos anos: o crescimento da demanda global por bens alimentares,
impulsionado pela elevação da renda nos grandes países emergentes (China, Índia e Brasil); o
aumento acentuado no preço do petróleo, que teve um impacto sobre os custos de produção
(fertilizantes) e de transporte; as más colheitas nos países exportadores (Austrália, China e
Estados Unidos, além de alguns países da América Latina); e, finalmente, a especulação
financeira, pois a combinação da demanda global em alta, estoques esgotados e falta de
instrumentos de regulação ofereceu excelentes perspectivas de ganho especulativo no
mercado de futuros – o que reflete no mercado físico desses bens.
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Em termos do comércio exterior do complexo soja, os principais países exportadores
são Brasil, Argentina e Estados Unidos. Conforme a Tabela 1.1, a exportação em grão (in
natura) passou de 4 milhões para 91 milhões de toneladas de 1961 a 2011 (crescimento de
2.000%), sendo que inicialmente os EUA dominavam mais de 90% deste valor, mas foram
perdendo peso relativo com a expansão do Brasil e, em menor medida, da Argentina. Em
2011, estes três países controlavam 85% das exportações totais de soja em grão, com Brasil e
Estados Unidos respondendo a 36,2% e 37,7%, respectivamente (Faostat, 2014). Outras
fontes, que possuem dados mais atualizados, como USDA (2014), afirmam que atualmente o
Brasil lidera esta rubrica.
As vendas de óleo de soja no comércio exterior também tiveram um aumento muito
expressivo nos últimos cinquenta anos (2.460%), como pode ser visto na Tabela 1.1. A
Argentina se consolidou como principal exportador, respondendo por 45% dos valores totais,
seguido pelo Brasil (17,4%) e pelos Estados Unidos (10%). O farelo foi o que teve o maior
crescimento no complexo soja entre 1961 e 2011 (5.360%) e os países líderes deste comércio
segue a mesma ordem do óleo, inclusive com percentuais muito similares. Chama atenção
que nas exportações de óleo e farelo de soja o peso de Brasil, Argentina e Estados Unidos é
menor que nas vendas in natura, quando outras nações assumem um valor superior a 25% em
2011. Dentro deste percentual ganham destaque países da Europa, como Holanda, Espanha e
Alemanha, que importam o grão, esmagam em seu território e (re)exportam (estas formas de
organização da cadeia produtiva serão detalhadas em seguida).
Tabela 1.1 – Exportações do complexo soja (grão, óleo e farelo) em toneladas (1961 - 2011)
Soja em grão
Países
1961
1971
1981
1991
2001
2011
Argentina
0
0 2.215.609 4.431.458 7.364.885 10.820.030
Brasil
73.270
213.426 1.449.729 2.020.437 15.675.543 32.985.562
EUA
3.634.190 11.521.030 21.859.728 17.610.576 28.933.830 34.310.514
D+ países
465.973
603.638
693.914 3.128.831 4.985.643 12.905.373
Total
4.173.433 12.338.094 26.218.980 27.191.302 56.959.901 91.021.479
Países
Argentina
Brasil
EUA
D+ países
Total
Países

1961
0
0
273.261
117.331
390.592

1961
Argentina
0
Brasil
33.000
EUA
614.390
D+ países
541.889
Total
1.189.279

1971
0
6.661
778.433
547.916
1.333.010
1971
0
901.404
4.086.414
1.290.168
6.277.986

Óleo de soja
1981
1991
69.886 1.246.131
1.281.267
512.218
797.746
452.044
1.340.451 1.407.620
3.489.350 3.618.013

2001
3.338.214
1.651.526
681.173
2.854.082
8.524.995

2011
4.416.541
1.741.413
1.000.168
2.845.723
10.003.845

Farelo de soja
1981
1991
520.530 6.000.466
8.891.373 7.488.583
6.344.021 5.242.349
4.399.150 8.050.752
20.155.074 26.782.150

2001
14.624.681
11.270.730
6.932.023
10.604.138
43.431.572

2011
26.832.024
14.355.169
6.701.303
17.018.511
64.907.007

Fonte: Faostat (2014).

Em relação às importações, a Europa era o principal destino da soja em grão,
absorvendo mais de 55% das aquisições até o início dos anos noventa. Deste momento em
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diante, a Ásia amplia a sua demanda de forma crescente e passa a responder por três quartos
em 2011 (Tabela 1.2). Esse resultado se deve, fundamentalmente, à China, que sozinha
adquire 60% das importações mundiais. Apesar de cultivar a oleaginosa, a sua produção
nacional é insuficiente diante da presença de reduzidas áreas para produção agropecuária,
baixa produtividade, aumento da população e da urbanização, crescimento econômico e
mudança nos padrões de consumo (Wilkinson e Wesz Junior, 2013).
Nas importações de óleo de soja ocorre um movimento semelhante ao descrito acima,
com expansão das compras pela Ásia e a redução do peso relativo da Europa, chegando a
43% e 16,4% do total em 2011, respectivamente. Entretanto, nesse produto há um peso maior
da África e da América, ambos com 20%. O farelo, por sua vez, continua sendo adquirido
majoritariamente pela Europa (46,8% em 2011), mas em patamares bem inferiores à década
de 1970, quando superava 90% (Tabela 1.2). De um modo geral, as principais mudanças no
comércio exterior do complexo soja referem-se ao crescimento do peso do Brasil e da
Argentina nas exportações e o grande aumento das importações pela Ásia (sobretudo China),
ainda que Estados Unidos e Europa continuem ocupando uma posição importante no plano
internacional por meio da oferta e da demanda, respectivamente.
Tabela 1.2 – Importações do complexo soja (grão, óleo e farelo) em toneladas (1961 – 2011)
Soja em grão
Países
1961
1971
1981
1991
2001
2011
África
11.917
185
24.569
36.124
726.080 1.642.597
América
335.334
617.372 2.617.095 2.498.418 7.915.587 5.206.566
Ásia
1.491.769 4.349.657 7.525.271 9.195.931 27.962.623 68.287.127
Europa 2.250.954 7.723.346 16.067.256 14.659.290 20.761.973 15.675.745
Oceania
5
10.822
41.666
78.468
794
1.942
Total
4.089.979 12.701.382 26.275.857 26.468.231 57.367.057 90.813.977
Países
África
América
Ásia
Europa
Oceania
Total

1961
39.271
49.055
100.723
313.159
2.731
504.939

Países
1961
África
780
América
224.707
Ásia
73.320
Europa
929.715
Oceania
0
Total
1.228.522

1971
193.004
121.856
445.254
538.691
9.840
1.308.645

Óleo de soja
1981
1991
463.144
345.600
436.081
591.210
1.470.269 1.535.381
840.924
906.049
36.147
52.098
3.246.565 3.430.338

2001
2011
1.110.381 2.056.023
1.282.285 2.045.783
4.305.711 4.388.048
1.443.991 1.676.496
33.597
36.049
8.175.965 10.202.399

Farelo de soja
1971
1981
1991
2001
2011
10.936
323.680
881.133 2.468.778 4.192.746
402.520 1.247.116 2.322.531 4.525.972 8.379.869
140.724 1.338.938 3.960.362 10.855.517 20.616.172
5.523.952 16.131.388 19.056.259 24.823.414 29.743.032
30.043
21.419
61.383
234.290
661.265
6.108.175 19.062.541 26.281.668 42.907.971 63.593.084
Fonte: Faostat (2014).

Na década de 1980 ainda havia certa proporcionalidade entre a participação dos países
na produção de soja e a sua capacidade de esmagamento, indicando que geralmente a nação
que cultivava a oleaginosa também a industrializava. No período atual, esse processo se
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modificou com bastante força, onde a produção e o esmagamento perderam o vínculo
geográfico. Atualmente, Brasil, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, por exemplo, tem uma
participação bastante superior na produção total de soja, enquanto alguns países da Europa
(principalmente Holanda, Espanha e Alemanha) e China apresentam crescente capacidade
instalada para o processamento do grão. Essa situação em que diferentes elos da cadeia
produtiva são separados em distintos países foi diagnosticada por Gereffi e Korzeniewicz
(1994), nas discussões sobre cadeias globais de commodities (GCC, na sigla em inglês).
A título de exemplo da GCC no mercado da soja, a maior parte dos fertilizantes
utilizados pelo Brasil na produção agrícola é importada da Rússia, Canadá, Marrocos,
Tunísia, Estados Unidos e Arábia Saudita. O mesmo ocorre com os defensivos agrícolas, que
são comprados dos Estados Unidos, China, Inglaterra, Índia, Suíça, etc. A soja produzida no
Brasil segue majoritariamente para exportação de forma in natura, que é vendida a 50
diferentes nações. Uma delas é a Holanda, que esmaga e transforma o grão em óleo e farelo,
(re)vendendo estes produtos para 70 países. Portanto, mesmo sem produzir nenhum hectare
da oleaginosa em seu território, a Holanda é um dos principais países exportadores do
complexo soja no plano global. Em 2010, foi o quarto maior exportador mundial de óleo e de
farelo, além do sétimo em grão. Esta exemplificação demonstra os intensos movimentos de
globalização econômica de uma cadeia produtiva, que está distribuída em diferentes países,
que assumem distintas funções.
Nessa direção, pode-se dizer que ocorre uma divisão internacional do trabalho, onde
as nações se especializam em uma ou algumas etapas, a depender das suas dotações de
recursos naturais, humanos e tecnológicos e de suas relações geopolíticas com os demais
países (Gereffi e Korzeniewicz, 1994; Gereffi et al., 2013). Este fracionamento das cadeias
produtivas, para Dicken (1992), é uma característica das corporações globais, que controlam
suas atividades simultaneamente em vários locais. A flexibilidade geográfica e a habilidade
de deslocar seus recursos e operações em escala global são fundamentais para minimizar os
custos totais e tirar vantagens dos diferentes fatores de produção entre países.
Para que esse modelo de cadeias produtivas distribuídas globalmente funcione, além
dos processos de liberalização e desregulamentação econômica, é fundamental a presença das
empresas transnacionais, que se constituem nas verdadeiras teias de ligação entre espaços
geograficamente dispersos (Friedland, 1984; Bonanno, 1994; Santos, B., 2002). Nesse caso,
cabe destacar tanto as empresas a montante como a jusante. No primeiro caso, trata-se de
firmas que se caracterizam pela produção de fatores de produção, como máquinas e
equipamentos, e de insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas (herbicidas,
fungicidas, acaricidas e inseticidas).
O mercado mundial de fertilizantes (principalmente NPK – Nitrogênio, Potássio e
Fósforo) está relativamente concentrado em um pequeno número de firmas: Yara (Noruega),
The Mosaic Company (EUA), Potash Corporation (Canadá), Agrium (Canadá) e The Kali &
Salz Group (Alemanha). Segundo Arovuori e Karikallio (2009), estas cinco empresas
ampliaram o seu controle de 27% para 33% entre 2002 e 2007. Entretanto, dando foco a
apenas um produto, e reduzindo o recorte espacial, pode-se ver uma concentração mais forte.
Conforme Vishnevskiy (2011), 60% do nitrogênio dos Estados Unidos é controlado por cinco
empresas, 80% de produção de fertilizantes na Europa Ocidental é centrado em oito
principais firmas e 90% da produção total de potássio na Rússia está sob domínio de uma
única corporação.
Em nível mundial, o mercado de defensivos agrícolas (também chamados de
agroquímicos ou agrotóxicos) está mais concentrado que o de fertilizantes. Silva e Costa
(2012) argumentam que 70% das vendas globais em 2010 são dominadas por apenas seis
empresas transnacionais: Bayer (Alemanha), Syngenta (Suíça), Basf (Alemanha), Monsanto
(Estados Unidos), Dow (Estados Unidos) e DuPont (Estados unidos). Esta elevada
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concentração está vinculada ao controle de um grande número de patentes e registros, além
das fusões, aquisições e joint venture realizadas ao longo dos últimos anos, visto que as seis
transnacionais mencionadas incorporaram 129 firmas do setor de defensivos e sementes entre
2000 e 2007 (Theisen, 2010). É importante destacar que todas as empresas citadas acima
produzem, além dos defensivos, sementes.
No que se refere à indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, Vian e Andrade
Júnior (2010) destacam que se trata de um setor oligopolizado mundialmente, sendo
dominado por três empresas: CNH (com as marcas Case e New Holland), AGCO (com as
marcas AGCO Allis, Valtra e Massey Ferguson) e John Deere. Apesar da dificuldade de
encontrar estudos que estimem a participação destas firmas no segmento de máquinas e
equipamentos, Patten (2012) afirma que elas dominam 60% do mercado mundial (que está
concentrado, sobretudo, na John Deere, com 44%). Assim como nas empresas de fertilizantes
e defensivos agrícolas, houve um intenso processo de fusões, aquisições e joint venture.
Atualmente CNH, AGCO e John Deere atuam em todos os continentes por meio de fábricas
próprias e de parcerias com empresas locais.
Nas empresas pertencentes ao segmento a jusante da produção de soja –aquelas que
atuam na compra do grão, armazenamento e industrialização – também existe uma grande
concentração em escala mundial, que se dá em quatro empresas: Archer Daniels Midland
(ADM), Bunge, Cargill e Dreyfus (que ficou corriqueiramente chamado de “Grupo ABCD”).
Segundo dados do The Guardian (2011), estas quatro firmas controlam entre 75% e 90% do
comércio mundial de grãos. Esse grande controle é fundamental para abastecerem suas
próprias unidades agroindustriais, onde produzem óleo, farelo e biodiesel de soja, além das
vendas in natura.
Esta concentração do mercado em um pequeno número de empresas a montante e a
jusante é reflexo de inúmeras transformações que ocorreram em nível internacional, no qual a
atuação das agências multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a
Organização Mundial do Comércio) assume grande relevância. Estas agências estimularam a
liberalização econômica dos países (fomentando inúmeras fusões e aquisições das empresas
nacionais por firmas transnacionais) e a maior regulamentação do sistema agroalimentar pelo
setor privado, promovendo a emergência de uma nova divisão internacional do trabalho
(Santos, B., 2002). Estas mudanças permitiram que as empresas construíssem “plataformas
produtivas” nos países do Sul, que se orientam em satisfazer as estratégias globais das
grandes corporações (McMichael, 1997).
Em paralelo aos elementos descritos acima, outras questões têm perpassado o atual
processo de globalização dos mercados agroalimentares, como a crescente politização dos
consumidores, que buscam, junto com a sociedade civil organizada, dinâmicas produtivas
mais adequadas no âmbito social, ambiental e da saúde, estimulando a criação de novas
formas de governança para além do setor estatal ou privado (Portilho, 2005). O fato de a soja
ser, a nível mundial, a principal base para a produção de ração animal e a segunda maior
matéria-prima de óleo vegetal (atrás apenas da palma), mobilizou diferentes segmentos da
sociedade. Entre as formas de governança, tem crescido nos últimos anos a certificação, que
se constitui em um arcabouço de regras, normas e padrões para garantir e assegurar o
cumprimento das condições destacadas no momento da comercialização, como as
propriedades do produto, o modo de condução do processo produtivo, o público produtor, o
local de origem, os ingredientes, etc. (Wilkinson, 2008).
Ainda que a soja seja uma commodity que apresente normas técnicas bem definidas,
dentro dos patamares mínimos para as cadeias globais, ela não está isenta dos processos de
(re)qualificação dos mercados, que procuram adequar os produtos aos padrões das transações
internacionais e às demandas dos novos agentes no cenário agroalimentar, como destacaram
alguns autores das redes de produção globais (Henderson et al., 2002; Coe et al., 2004; Coe e
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Hess, 2007). A adoção desses critérios implicou mudanças no setor, bem como uma maior
regulação no comércio internacional. Temas como sustentabilidade, proteção da
biodiversidade, segurança alimentar, justiça social e trabalhista, questões éticas e a
revalorização do espaço social rural foram introduzidas nas ações do setor, em detrimento da
exclusiva e antiga prática que destacava apenas aspectos como produção, produtividade e
geração de excedentes exportáveis. Essas questões trouxeram para o debate e para o campo
da intervenção política e institucional atores que até então não eram considerados no âmbito
da cadeia stricto sensu. Entre esses novos atores, estão consumidores intermediários dos
países importadores, atores não-governamentais nacionais e transnacionais, ONGs
ambientalistas, grupos de defesas dos consumidores, associações e/ou representações dos
atores privados. A conjugação dos interesses desses atores, nem sempre conciliáveis,
complexificou ainda mais a pauta de discussão e negociação em torno da sustentabilidade
ecológica, social e econômica da cadeia da soja (Lima, M., 2008).
É nesse contexto que surgiu em 2004 a Round Table on Responsible Soy Association
(RTRS), que tinha como intenção ser uma plataforma global formada pelas principais partes
interessadas na cadeia de valor da soja. O objetivo da RTRS é promover a produção de soja
responsável através da cooperação e do diálogo aberto com os setores envolvidos para obter
uma produção economicamente viável, socialmente benéfica e ambientalmente apropriada.
Além de facilitar a conversação entre os diferentes atores envolvidos com a oleaginosa, a
mesa redonda procura atuar como um fórum internacionalmente reconhecido para o
monitoramento da soja, desenvolvendo e incentivando a produção, o processamento e a
comercialização em termos da sustentabilidade (RTRS, 2014).
Primeiramente, a RTRS foi uma iniciativa dirigida pela World Wild Fund (WWF),
uma organização não-governamental que já estava envolvida com ações similares abrangendo
o setor de óleo de palma na Malásia e Indonésia (RSPO – Round Table on Sustainable Palm
Oil) e florestal (Forest Sterwardship Council). A criação da RTRS perpassa o intenso
processo de desmatamento que estava ocorrendo desde o início dos anos 2000 nas áreas
produtoras de soja, principalmente nos países do Cone Sul. Esta conjuntura fez com que a
WWF mobilizasse diferentes segmentos para a construção da RTRS, espaço em que atores
direta ou indiretamente envolvidos com o grão participam de discussões e da definição de
normas e padrões, negociando coletivamente os parâmetros de certificação.
A estrutura de organização da Mesa Redonda ocorre em “câmaras”, que agregam três
grupos de atores: produtores rurais, sociedade civil e organizações industriais, comerciais e
financeiras. Além desses, existem os “observadores”, que são as pessoas físicas, autoridades
reguladoras, agências governamentais, empresas consultoras e de auditoria, acadêmicos e
organizações doadoras, que não pertencem a nenhum dos três grupos e não votam na
definição das regras. Atualmente 150 entidades participam da RTRS, sendo oriundas de mais
de 20 países (RTRS, 2014).
Na câmara de produtores, participam aqueles que estão organizados em associações,
cooperativas e grupos. Atualmente são 29 membros, provenientes principalmente dos países
da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai, além de Índia e
China. Ainda que a maior parte dos integrantes ligados aos produtores rurais seja vinculada
às grandes propriedades produtoras do grão, também ocorre a participação de entidades
ligadas à agricultura familiar. Entre as organizações industriais, comerciais ou financeiras,
chama atenção a presença de corporações de diversos setores, que vão desde o esmagamento
da soja (Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus, Imcopa) até aquelas tradicionalmente conhecidas
pela produção de insumos (Monsanto, Syngenta, Bayer, Agrifirm), nutrição animal (Nutreco,
AB Agri, Ewos), distribuição (ASDA, AHOLD, Carrefour), fabricação de tintas (Akzonobel),
combustível (Biopetrol, Shell, Carbio) e indústrias alimentares em geral (Nestlé, Unilever,
Molinos). Uma característica comum desta câmara é que praticamente todos os participantes
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possuem um foco voltado à inserção global dos seus negócios. A sociedade civil, por sua vez,
engloba organizações dedicadas à temática ambiental, que atuam tanto na esfera global
(WWF, Conservation International, The Nature Conservancy e Flora & Fauna International)
como no âmbito local (Instituto Bioeste/BA, IPAM/AM, Fundación Moisés,
Bertoni/Paraguay e Guyra/Paraguay).
As normas de certificação são definidas pelos próprios atores nas Assembleias Gerais
da RTRS. A Mesa Redonda outorga direitos equivalentes a cada grupo de interesse. Isso
significa que, para a definição dos standards, é preciso que a proposta obtenha, pelo menos,
51% dos votos de cada uma das três câmaras. Portanto, se uma nova regra consegue
aprovação no grupo das empresas e dos produtores, mas não alcança maioridade na sociedade
civil, ela acaba sendo reprovada e não irá compor os critérios definidos para a certificação.
Na Assembleia Geral de 2010 foi definido o Padrão RTRS (Versão 1.0), que contempla 98
indicadores de cinco grupos: i) Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio; ii)
Condições de Trabalho Responsável; iii) Relação Responsável com as Comunidades; iv)
Responsabilidade Ambiental; v) Boas Práticas Agrícolas. A princípio, o Padrão RTRS será
renovado a cada cinco anos, podendo haver antecipação em casos excepcionais. Ainda que as
normas sejam gerais, existe um sistema de adaptação destas regras aos países. Até o início de
2014, Brasil, Argentina, Uruguai e Índia já haviam obtido esta adaptação, sendo que
Paraguai, Bolívia, China e Estados Unidos estavam em trâmite.
Apesar dos objetivos bastante pretensiosos de atuar como um fórum
internacionalmente reconhecido para o monitoramento da produção global da soja,
operacionalmente os resultados ainda são muito modestos. Isso porque, China, Índia e
Estados Unidos, que atualmente são decisivos na dinâmica global desta cadeia produtiva,
possuem uma presença modesta na RTRS. Além disso, no Brasil, por exemplo, a Aprosoja e
a Abiove se retiram após discordarem das diretrizes do tema ambiental, criando
conjuntamente um selo próprio de certificação, o “Soja Plus”. A saída destas importantes
entidades de representação dos produtores e das indústrias abalou, em certa medida, a
legitimidade da Mesa Redonda no Brasil. Além disso, a grande e crescente demanda asiática
(que pouco se preocupa com a sustentabilidade na produção de soja), a falta de um “prêmio”
pago pela produção certificada pelo RTRS e o aumento do preço internacional do grão não
estimulam a adesão de novos produtores rurais a este instrumento. E aqueles atores privados
(sojicultores e empresas) que já haviam ingressado continuam fazendo parte, ainda que suas
lógicas de negócio e estratégias empresariais sigam de maneira praticamente descolada da
RTRS e pouco dialoguem com esse instrumento.
Apesar disso, não se deve desconsiderar a grande inovação institucional que foi a
construção da mesa redonda, incorporando a demanda de novos atores no cenário
agroalimentar, como as ONGs e os consumidores, que exprimem um conjunto crescente de
preocupações. Essa articulação da sociedade civil demonstra, na perspectiva das redes globais
de produção, o poder de agentes coletivos na organização e na governança dos mercados,
criando novos espaços para discussão e definição de normas de qualidade dos produtos
(Henderson et al, 2002). De acordo com Busch e Tanaka (1996) e Busch (2000), trata-se de
um processo de construção social dos mercados, através do qual diferentes atores negociam
valores e interesses. Esse resultado rompe com a aparente neutralidade de normas e técnicas,
bem como com a ideia de que existe um funcionamento espontâneo dos mercados, pois são as
relações entre os diferentes agentes que torna possível a institucionalização de determinados
padrões que irão reger as ações econômicas.
Resumidamente, a produção de soja em escala global cresceu a passos largos nos
últimos 50 anos, com destaque para a década de 2000, que foi acompanhada pelo aumento da
demanda e dos preços internacionais, dificultando a construção de uma governança
estruturada em critérios ambientais e sociais. Paralelamente, houve uma crescente
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especialização das etapas produtivas da cadeia em diferentes países, criando novas
modalidades de transação mercantil e novos fluxos no comércio exterior. Neste contexto, as
empresas transnacionais assumem grande relevância, pois são elas que fazem a ligação entre
estes espaços geograficamente distantes. Este conjunto de elementos aponta para o intenso
processo de globalização do mercado da soja, que tem se refletido e intensificado no Cone
Sul.
1.2. Estruturas de mercado na cadeia produtiva da soja no Cone Sul
Ao longo dos anos o mercado da soja acumulou um número muito significativo de
estudos referentes ao Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai, cujas análises
investigam processos, atores e impactos da cadeia produtiva em cada país a partir de
diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Apesar das pesquisas reconhecerem que se
trata de um mercado global, que tende a aproximar territórios e atores, têm sido poucos, para
não dizer escassos, os estudos que tratam este mercado em uma escala regional11. Mas, como
afirmam Henderson et al (2002), a atenção exclusiva nos limites nacionais está se tornando
menos útil em função das mudanças ocorridas na organização de atividades econômicas que
tendem cada vez mais a atravessar as fronteiras dos Estados-nação. Para tanto, este item
procura analisar o complexo soja em uma perspectiva supranacional, visto que a oleaginosa
tem se expandido de forma muito rápida e intensa em todos os países do Cone Sul.
A área plantada de soja cresceu mais de 30 vezes de 1970 a 2010 nos cinco países em
análise, enquanto que a superfície dedicada ao grão nas demais nações produtoras apenas
dobrou seu valor. Este dado demonstra a importância e o protagonismo que o Cone Sul
assumiu nas últimas décadas, como principal região de avanço do cultivo da soja,
respondendo em 2011 por mais da metade da produção mundial – sendo que, em 1970,
representava apenas 4% (Faostat, 2013). Nesta região, a plantação é liderada pelo Brasil
(50%) e pela Argentina (40%), mas com crescente avanço da superfície no Paraguai, Bolívia
e Uruguai. Apesar do aumento da produtividade, GenØk (2012) argumenta que a expansão da
soja, a partir da década de 1990, ocorreu nas áreas com vegetação nativa, mas também
avançou sobre atividades concorrentes (cultivos de verão e pecuária). A forte hegemonia que
a oleaginosa assumiu na agricultura do Cone Sul pode ser visualizada no seu controle sobre o
total das terras aráveis, que desde 2005 tem sido superior a 40%. Portanto, dois de cada cinco
hectares aráveis existentes no Cone Sul são destinados à soja (GenØk, 2012).
Esta elevada concentração no Cone Sul fez com que a Syngenta, produtora de
insumos agrícolas e sementes, publicasse em 2003 um mapa com as regiões produtoras de
soja na Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, denominando de “Republica Unida de
la Soja” (Figura 1.3). Este mesmo anúncio publicitário afirma que a soja não conhece
fronteiras e traz uma bandeira com um grão de soja no centro. Para além da implicação
política-simbólica, que indica uma perda de poder dos Estados-nação para as empresas
transnacionais (Evia, 2006), esta publicação chamou atenção ao indicar a possível presença
de processos e dinâmicas comuns no complexo soja nos países sul-americanos.
Posteriormente, a denominação “Republica Unida de la Soja” passou a ser utilizada por
estudiosos e por parte da mídia para tratar os impactos da oleaginosa no Cone Sul,
principalmente nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais.
Independente dos desdobramentos que esta publicação da Syngenta tenha criado, que
fogem ao escopo deste capítulo, é pertinente citá-la porque alerta para a presença de atores e
dinâmicas paralelas e interconectadas entre os países do Cone Sul. Esse argumento será
11

Uma das poucas exceções é o recente trabalho desenvolvido por GenØk (2012), além de Dros (2004), IICA
(2008) e OEA (2009).
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retomado mais adiante, cabendo agora destacar a grande importância que a soja tem assumido
em cada país, focando no seu processo de expansão, no destino da produção (venda in natura
e industrializada para o mercado interno e externo) e nos principais atores envolvidos
(produtores, empresas e cooperativas). Em seguida, será realizada uma análise comparada
entre os países selecionados, evidenciando as similaridades, diferenças e interfaces referentes
às dinâmicas encontradas, os processos em curso e os atores presentes.
Figura 1.3 – Mapa da “República Unida da la Soja” publicado pela Syngenta em 2003

Fonte: Evia (2006).

1.2.1. Brasil
A soja começou a ser cultivada no Sul do Brasil em 1900, mas até a metade do século
XX tinha como destino a produção de forragem para alimentação do gado leiteiro e para a
criação de suínos em pequenas propriedades rurais. Com o estabelecimento do programa
oficial de incentivo à triticultura nacional, em meados dos anos 1950, a soja passou a ser
incentivada como cultivo de rotação com o trigo, que é plantado no inverno. Segundo a
Embrapa (2004), tratava-se da melhor alternativa tanto do ponto de vista técnico (leguminosa
sucedendo gramínea), quanto do econômico (melhor aproveitamento da terra, das máquinas e
implementos, da infraestrutura e da mão de obra). Até os anos sessenta, a soja atuava como
coadjuvante, tendo começado, a partir de então, a se estabelecer como um cultivo
economicamente importante. Nesta década, a sua produção multiplicou-se por cinco (passou
de 206 mil toneladas em 1960 para um milhão de toneladas em 1969), sendo que 98%
localizavam-se nos três estados meridionais (Embrapa, 2004).
Entretanto, foi na década de 1970 que o crescimento da soja tornou-se mais
expressivo, com a expansão da área cultivada, que saltou de 1,3 para 8,8 milhões de hectares,
e da produção, que passou de 1,5 milhão para mais de 15 milhões de toneladas (Figura 1.4).
Diversos elementos condicionaram este resultado: aumento do preço internacional
(principalmente pela quebra de safra na Rússia e na China); crescente demanda por óleos
vegetais em substituição às gorduras animais; surgimento de um sistema cooperativista
dinâmico, que apoiou fortemente a produção, industrialização e comercialização das safras;
construção de uma rede de pesquisa da soja; melhorias nos sistemas viário, portuário e de
comunicações, facilitando o transporte e barateando os custos das exportações;
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estabelecimento de um importante parque industrial de máquinas, de insumos agrícolas e de
processamento de oleaginosas; incentivos fiscais ao cultivo do trigo; aumento da demanda
interna, proveniente da crescente urbanização e da mudança nos hábitos alimentares da
população brasileira; subsídios à exportação sob a forma de isenções, créditos fiscais e taxas
de juros favorecidos (Castro, 1996; Bickel, 2004; Embrapa, 2004; Campos, M. C., 2012).
Para além dos elementos destacados acima, é preciso considerar que a política
econômica brasileira na década de 1970 mantinha como estratégia predominante o padrão
nacional-desenvolvimentista, voltado prioritariamente à industrialização do país a partir da
substituição das importações, onde o Estado assumia um papel intervencionista e financiava
suas ações por meio de fundos obtidos com as instituições internacionais de crédito (Delgado,
2005). Neste período a agricultura, que passava por uma intensa modernização, estava
ancorada em duas políticas fundamentais: i) Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que
financiava custeio, investimentos e comercialização da produção; ii) Política de Garantia de
Preços Mínimos (PGPM), que definia um preço base antes do plantio. A soja se beneficiou de
ambos os programas, seja através de incentivos diretos ao cultivo (crédito subsidiado,
inovação tecnológica, preços mínimos, etc.), seja indiretos (modernização dos setores de
processamento e dos canais de distribuição e desenvolvimento de segmentos industriais
fornecedores de insumos e máquinas) (Belik, 1995; Leite, 2001; Wedekin, 2005;Campos, M.
C., 2012).
Figura 1.4 – Área cultivada (em mil hectares) e produção de soja (em mil toneladas) no Brasil
(1961/62 a 2012/13)
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Fonte: CONAB (2014).

No início dos anos oitenta não houve grande crescimento no cultivo da soja no Brasil,
motivado principalmente pela queda do preço internacional e pela crise econômica nacional.
Mas, da metade da década em diante, a retomada do preço motiva uma nova ampliação da
área cultivada, que alcançou o recorde de 12,2 milhões de hectares na safra 1988/89 (valor
que só foi superado nove anos depois). É importante destacar que esse aumento da superfície
não ocorreu na Região Sul do país, que de 1977/78 a 1987/88 manteve sua área estável. A
expansão aconteceu, sobretudo, nas áreas de cerrado (estados da Região Centro-Oeste, Bahia
e Minas Gerais), que passaram a representar, aproximadamente, 40% da produção total
(Bickel, 2004). Um fator fundamental para este resultado foi o estímulo que o governo militar
concedeu à “ocupação do cerrado” e à expansão da fronteira agrícola, visto que o país adotou
uma estratégia de gerar divisas e equilibrar sua balança comercial por meio do aumento de
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suas exportações. Vários programas foram criados para cumprir esta finalidade, como o
Polocentro (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e o Prodecer (Programa de
Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado), que serão discutidos no
Capítulo 2.
Além dos programas de “ocupação do cerrado”, outros fatores potencializaram a
expansão da soja para o Centro-Norte brasileiro: o desenvolvimento de cultivares adaptadas
ao cerrado; geração de tecnologias voltadas ao melhoramento do solo; regime pluviométrico
favorável aos cultivos de verão; políticas de incentivos fiscais para aberturas de novas áreas;
baixo valor das terras na década de 1970 e 1980; topografia favorável ao uso de máquinas e
equipamentos; melhoria no sistema de escoamento da produção, com o estabelecimento de
novos corredores de exportação utilizando rodovias, ferrovias e hidrovias; chegada das
agroindústrias na região; experiência dos produtores do sul do país na produção de soja; não
reconhecimento dos direitos sobre os territórios tradicionalmente ocupados por posseiros,
pequenos produtores, povos indígenas e extrativistas (Castro, 1996; Warnken, 1999;
Embrapa, 2004; Bernardes e Freire Filho, 2005; Fernández, 2009).
Da safra 1995/96 até 2004/05 houve um crescimento praticamente ininterrupto da
área cultivada com o grão, período que ficou conhecido como o “boom” da soja no Brasil,
alcançando mais de 23 milhões de hectares, o que significa que em dez anos a superfície foi
dobrada. Além do aumento da demanda, foi fundamental para esta expansão a mudança da
política econômica, que em 1999 desvalorizou o câmbio e reeditou a política de geração de
saldos comerciais ancorados na exportação de produtos primários (Delgado, 2005). Conforme
Brandão, Rezende e Marques (2006), após a desvalorização cambial, houve um aumento da
produção, baseando-se principalmente na expansão da área cultivada (principalmente em
novas áreas de Cerrado e Amazônia), enquanto que no momento anterior era um crescimento
sobre a produtividade.
Com a redução do preço do grão, deixam de ser cultivados dois milhões de hectares
de soja de 2006 a 2007. Entretanto, nas safras seguintes há uma nova retomada em termos de
produção e área, alcançando 81,2 milhões de toneladas e 27,7 milhões de hectares –
crescimento de 34% e 39%, respectivamente, de 2006/07 a 2012/13 (Figura 1.4). Nesse
intervalo de sete safras, o preço da soja alcançou recordes históricos e a demanda
internacional cresceu a passos largos, como foi visto no tópico 1.1. Também foram
fundamentais para este avanço as inovações tecnológicas, com sementes melhoradas, plantio
de precisão, novos insumos, etc.
Para Heredia, Palmeira e Leite (2010), a intervenção do Estado foi fundamental nas
transformações da agropecuária brasileira. Ao contrário do que a leitura corrente afirma, ao
ressaltar o mito do pioneiro externo, os autores argumentam que as mudanças operadas no
“agronegócio” a partir do fim dos anos de 1980 e durante todo período seguinte não foram
exclusivas da iniciativa privada. No período recente pode ser visto um conjunto de políticas
públicas:
a) políticas relativas ao ordenamento territorial e a disputa (em curso ou já
“realizada”) em torno da terra; b) políticas referentes ao trabalho (incluindo o
combate ao trabalho escravo) e seu rebatimento sobre as formas e as relações
existentes e os fluxos migratórios delas derivados; c) políticas ambientais e os
marcos regulatórios que as orientam, introduzindo uma “nova” variável na
composição e na representação dos interesses dos segmentos direta e/ou
indiretamente envolvidos; d) políticas de crédito, financiamento e seus
constrangimentos – financeiros, tecnológicos e institucionais; e) políticas de
infraestrutura, que materializam num certo sentido a ação do Estado. Estas
últimas, em particular, têm aumentado sua importância nos últimos dez anos,
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sobretudo com a discussão em torno dos eixos modais de escoamento dos
produtos agropecuários (direcionados à exportação), e, recentemente, com os
investimentos em pavimentação de estradas, na construção de ramais
ferroviários e no aumento da navegação fluvial executados no âmbito do
Programa de Aceleração do Crescimento (Heredia, Palmeira e Leite, 2010, p.
166).
Apesar de o crédito rural ter reduzido a sua importância no fim da década de 1980 e
durante toda década de 1990 (momento em que as políticas de comercialização ampliaram a
sua atuação), nos últimos anos ocorreu uma nova ampliação desta modalidade de
financiamento público da produção agrícola. O crédito rural destinado para custeio da
produção de soja passou de R$ 1,4 bilhões em 1999 para R$ 12,2 bilhões em 2012 (valores
correntes), respondendo, neste último ano, por 35% do valor total e sendo o cultivo com
maiores incentivos. A participação da soja é ainda maior no estado de Mato Grosso, onde
absorve dois terços do montante total, restando um pouco mais de 30% para os demais
produtos agrícolas (BCB, 2014).
A Figura 1.5 demonstra o intenso processo de espacialização da produção de soja nos
últimos 40 anos por microrregião brasileira. Ao longo deste período, ficam evidentes dois
processos correlatos: expansão para novas regiões e a intensificação em algumas áreas mais
“tradicionais”. No que se refere à expansão, é evidente o avanço do cultivo ao longo dos
anos. Na safra 1972/73 a soja encontrava-se no Sul do país, além de São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Goiás. Em 1980/81 já se pode ver a presença de Mato Grosso,
Tocantins, Maranhão e Bahia, enquanto que no início do século XXI inclui-se também
Rondônia, Amazonas, Pará e Piauí. Na safra 2010/11, Acre e Roraima passam a fazer parte
do grupo, restando “fora” do cultivo da soja na Região Norte apenas o Amapá. Em suma,
além do avanço sobre as áreas de cerrado nos estados do Centro-Oeste, Nordeste e Minas
Gerais, é evidente a sua expansão na região amazônica. A Figura 1.5 também evidencia uma
ampliação da área cultivada no Sul do país, principalmente na última década, mostrando que
inclusive nas regiões mais “tradicionais” ocorre uma nova fase de expansão da soja.
As microrregiões com maior concentração na superfície cultivada com soja (cor mais
escura no mapa) também foram ampliadas. Enquanto que na safra de 1972/73 se localizava
principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, em 2010/11 estavam difundidas em muitas
regiões brasileiras, com destaque para grande parte dos estados de Mato Grosso e do Paraná,
sul goiano, oeste baiano, fronteira entre Maranhão, Piauí e Tocantins (corriqueiramente
chamada de Mapito), noroeste gaúcho, fronteira entre Goiás e Minas Gerais e a faixa central
de Mato Grosso do Sul.
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Figura 1.5 – Área cultivada com soja por microrregião no Brasil

Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2014).
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O cultivo de soja no Brasil esteve, desde meados de 1960, voltado em grande medida
para exportação. Ainda que o consumo interno tenha crescido ao longo dos anos, as
exportações mantiveram-se majoritárias. Em 2012, 71% da soja colhida foi enviada ao
mercado externo. Apesar deste valor elevado, é pertinente a realização de uma análise mais
fina, pois ao longo dos anos ocorreram algumas transformações importantes. Uma delas se
deu em relação aos produtos enviados ao comércio exterior, pois 95% da soja exportada era
processada (óleo e farelo) até 1995. Entretanto, a promulgação da Lei Kandir em setembro de
1996 acabou afetando diretamente os bens básicos no Brasil e gerou mudanças significativas
no cenário econômico nacional, pela reorientação no formato de acesso ao mercado externo.
A Lei Kandir desonerou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas
exportações de matérias-primas e manteve o ônus tributário sobre os produtos
industrializados. Isso permitiu, por um lado, uma maior competitividade nas exportações das
commodities agrícolas brasileiras e, por outro, reduziu sensivelmente a viabilidade da
produção agroindustrializada destinada ao mercado externo. Os resultados da Lei Kandir
foram imediatos. De 1996 a 1998, a soja exportada em grão passou de 5% a 30% (percentual
sobre a produção colhida), reduzindo os valores enviados à indústria para produção de óleo e
farelo (Wesz Junior, 2011).
A partir de 2000, com o aumento da viabilidade comercial de bens primários no
exterior causado pela desvalorização cambial e pela não isenção tributária nos produtos
processados (Lei Kandir), a exportação da soja em grão continuou crescendo, alcançando em
2011 a metade da produção nacional. Em termos absolutos, a quantidade exportada de soja in
natura foi ampliada em dez vezes nos últimos quinze anos, passando de 3,5 milhões para
33,8 milhões de toneladas (Abiove, 2014). Por outro lado houve um aumento mais modesto
na capacidade de esmagamento e na soja destinada ao processamento, visto que ambas as
variáveis cresceram em torno de 60% de 1995 a 2011, enquanto a produção ampliou 250%
para o mesmo período (Abiove, 2014; CONAB, 2014).
Outra significativa mudança foi o aumento do consumo doméstico de óleo, enquanto
as exportações deste subproduto foram reduzidas, tanto em termos relativos (representava
45% da soja industrializada em 2003 e caiu para 24% em 2012) quanto absolutos (passou de
2,4 para 1,6 milhões de toneladas no mesmo período). Um dos principais motivos é o seu uso
via biodiesel, visto que em 2004 foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB), que determina a mistura obrigatória de 5% de biodiesel no diesel
convencional até meados de 2014, sendo posteriormente ampliada para 7%. O PNPB tem
utilizado a soja como principal matéria-prima e a sua participação sobre o total de
oleaginosas esmagadas tem variado entre 77% e 86% de 2007 a 2011 (ANP, 2014).
Atualmente, segundo a Abiove (2014), 27% do óleo de soja brasileiro é utilizado para a
produção de biodiesel.
O destino da soja exportada também apresentou importantes mudanças. Enquanto que
em 1997 a União Europeia (UE-27) era quem comprava dois terços da soja brasileira
(incluindo neste calculo grão, farelo e óleo), em 2012 esse valor caiu para 30% do total. Esta
redução, em termos relativos, está intimamente relacionada com o aumento das importações
chinesas, que beneficiou de forma direta o mercado brasileiro. Em 1997 as exportações para o
país asiático representavam apenas 11% do total, enquanto que em 2012 chegava a 50%
(tanto em termos de valor como de quantidade) (MAPA, 2013).
Em paralelo ao aumento das exportações para a China, ocorreu uma mudança na
pauta de produtos enviados ao país asiático. Em 1997, quando o segmento da soja
movimentava mais de US$ 600 milhões, 43% advinham do farelo, 43% do óleo e apenas
14% do grão in natura. De 2000 em diante a exportação de farelo para a China foi
praticamente encerrada, concentrando-se, sobretudo, no grão, que passou a ser majoritário
desde então. Em 2012, com uma cifra de US$ 13 bilhões, a soja in natura controlava 93,4%
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do valor total do complexo soja. Com esse montante, a China tornou-se o destino de 70% das
exportações brasileiras de soja in natura, o que caracteriza a grande dependência de um
produto em um único comprador (MAPA, 2013; Wilkinson e Wesz Junior, 2013).
Conforme os dados dos Censos Agropecuários, o número de produtores com cultivo
de soja de 1975 a 2006 foi reduzido à metade – passou de 487 mil para 217 mil. Entretanto,
neste mesmo período houve um aumento de 216% na área cultivada e de 430% na produção,
o que evidencia um processo de concentração do cultivo em um menor número de
agricultores ao longo das safras. Como poderá ser visto abaixo, esta redução não aconteceu
de forma generalizada, isto é, em todos os perfis de produtores, mas sobretudo naqueles com
menores áreas e cuja condição social é de maior vulnerabilidade e instabilidade (parceiros e
ocupantes).
Ao analisar os dados dos Censos Agropecuários dos últimos trinta anos (Tabela 1.3),
percebe-se que o estrato de produtores de soja com menos de 100 hectares de área total
apresentou uma brusca redução de 1975 a 2006, principalmente aqueles com menos de 10
hectares (de cada 4 agricultores, apenas um manteve-se cultivando a soja). Entretanto, vale
destacar que os produtores com área inferior a 10 ha continuam presente em 2006,
respondendo por 18% do número de estabelecimentos (enquanto que em 1975 alcançavam
um terço do total). Em relação à quantidade produzida e à área colhida, a sua participação
tem ficado em apenas 1,5% em 2006.
Tabela 1.3 – Número de estabelecimentos produtores de soja, área cultivada e produção por
estratos de área total no Brasil (1975, 1985, 1996 e 2006)
Número de estabelecimentos produtores de soja
Variação
Estratos de área
1975
1985
1996
2006
1975/2006
total
< 10 ha
162.859
125.175
57.203
38.748
-76%
> 10 < 100 ha
303.328
263.150
157.148
141.491
-53%
> 100 < 1.000 ha
19.139
28.225
24.713
30.461
59%
> 1.000 ha
1.543
3.537
3.927
6.080
294%
Total
486.872
420.204
242.999
217.015
-55%
Área cultivada com soja
Estratos de área
total
< 10 ha
> 10 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha
Total

1975

1985

421.533
2.772.522
1.993.657
469.015
5.656.928

370.324
3.293.734
3.824.098
1.943.310
9.434.686

1996

2006

195.068
284.318
2.328.920 2.813.942
3.759.820 6.195.681
3.195.987 8.588.353
9.479.893 17.883.297

Variação
1975/2006
-33%
1%
211%
1731%
216%

Quantidade produzida de soja
Estratos de área
total
< 10 ha
> 10 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha
Total

1975

1985

1996

2006

594.016
521.844
356.726
703.345
4.239.021 5.644.254 5.035.466 6.628.958
3.221.120 6.971.811 8.602.321 15.793.874
666.943 3.587.032 7.569.043 23.067.318
8.721.274 16.730.087 21.563.768 46.195.842

Fonte: Censos Agropecuários de 1975, 1985, 1996 e 2006 (IBGE, 2014).
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Variação
1975/2006
18%
56%
390%
3359%
430%

Por outro lado, houve um aumento, em termos absolutos, no número de produtores
cujo estabelecimento possui área total entre 100 e 1.000 ha. Entretanto, o crescimento foi
muito mais expressivo no estrato com mais de mil hectares, principalmente em termos de
área colhida e produção de soja (que foi ampliada em mais de três mil pontos percentuais).
Este estrato também apresentou os maiores aumentos relativos no período em análise,
passando de 8% da produção e da área cultivada para aproximadamente 50% do total. Assim,
os dados do Censo Agropecuário de 2006 indicam a grande concentração da soja produzida
no Brasil, visto que menos de 3% dos produtores respondem por 50% do grão.
Em relação à condição do produtor, é majoritária a presença de sojicultores
proprietários, que inclusive ampliaram a sua participação relativa nos últimos anos,
dominando mais de 80% do número de estabelecimentos e da quantidade produzida. Por
outro lado, os parceiros e ocupantes reduziram o seu peso, pois representavam 18% dos
produtores e 7% da produção em 1975, reduzindo esses valores a apenas 3,8% e 1,2%,
respectivamente, em 2006. Já os arrendatários contam com uma trajetória um pouco diversa,
uma vez que o número de unidades produtoras de soja foi ampliado (passaram de 6% a
10,6%), mas houve uma redução da sua participação em termos de produção a partir de 1985
(caindo de 15% para 11%) (Figura 1.6).
Figura 1.6 – Número de estabelecimentos produtores de soja e a quantidade produzida por
condição do produtor no Brasil (1975, 1985, 1996 e 2006)

Fonte: Censos Agropecuários de 1975, 1985, 1996 e 2006 (IBGE, 2014).

No Brasil, assim como em outros países, a produção de soja é marcada pela presença
de grandes grupos. Em Mato Grosso, 20 grupos controlavam 20% da área colhida com soja
no estado na safra 2009/10 (IMEA, 2010). A concentração também tem ocorrido, e de forma
ainda mais forte, em Mapitoba – acrônimo pelo qual ficou conhecida a região fronteiriça
entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia – onde dez grandes companhias
controlam uma área superior a um milhão de hectares na região, o que representa cerca de um
terço da soja colhida na safra 2012/13 (Valor Econômico, 2013). Entre os principais grupos
nacionais, ganham destaque Bom Futuro, Amaggi, SLC Agrícola e Vanguarda Agro, cada um
com pelo menos 140 mil hectares plantados com o grão na safra 2012/13 (uma caracterização
destes atores poderá ser encontrada no item 2.2.2 do Capítulo 2).
Entre os principais grupos estrangeiros que atuam na produção de soja no Brasil,
ganharam destaque nos últimos anos as empresas de origem argentina: El Tejar, Los Grobos,
Adecoagro, Calyx Agro e Cresud. Estes cinco grupos, que serão descritos adiante,
controlavam em torno de 700 mil hectares na safra 2011/12 no Brasil, sendo que a maior
parte das áreas era destinada à soja. Embora uma das estratégias iniciais fosse o arrendamento
das terras, em um segundo momento estas empresas passaram a investir na compra de
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grandes áreas. Também estão presentes no cultivo da soja grupos de outros países, com
destaque para aqueles com investimentos chineses (Chongqing Grain Group, Pengxin Group,
etc.) e americanos (Tiba Agro, Teachers Insurance and Annuity Association - College
Retirement Equities Fund, etc.).
As transformações na cadeia da soja não ocorreram somente entre os produtores do
grão, mas também nas empresas envolvidas com a oleaginosa. Entre os processos
evidenciados, merece destaque a intensificação das fusões e aquisições, a entrada massiva das
empresas transnacionais e a concentração empresarial (Benetti, 2004). No Brasil a indústria
de máquinas e equipamentos é muito concentrada, principalmente aquela que produz tratores
e colheitadeiras, onde cinco grandes empresas controlam 100% do mercado nacional: AGCO
(com as marcas AGCO Allis, IDEAL e Massey Ferguson), CNH (com as marcas Case e New
Holland), John Deere, Valtra e Agrale. Em 2012 foram produzidos 62.146 tratores,
principalmente pelas quatro primeiras empresas, e 7.485 colheitadeiras, majoritariamente pela
CNH e John Deere (Anfavea, 2014).
No que se refere ao segmento de fertilizantes, as fusões, aquisições e joint venture
provocaram uma redução no número de empresas e uma forte concentração neste mercado.
Conforme Heringer (2010), 48% do mercado de NPK brasileiro estava nas mãos das seis
principais indústrias do setor em 1995, enquanto que em 2008 o nível de concentração subiu
para 86%. Entre estas indústrias destacam-se a Bunge (donas de marcas tradicionais como a
Fertisul, IAP, Ouro Verde e Manah), Fertipar, Mosaic (criada pela fusão da IMC Global e
Cargill Crop Nutrition), Yara (detêm as marcas Adubos Trevo e a Fertibrás) e Heringer.
Atualmente a soja é o principal cultivo no uso de fertilizantes, absorvendo mais de 30% do
total (Ferri, 2010; Silva, F. V., 2011).
No mercado nacional de defensivos também houve uma ampliação no grau de
concentração das empresas. A participação das duas principais firmas nas vendas passou de
27,5% em 1980 para 36,7% em 2010. Chama atenção que as firmas líderes continuam as
mesmas (Syngenta e Bayer), pois na primeira colocação estava a Ciba-Geigy (que se fundiu
com a Sandoz e se tornou a Novartis, que por sua vez realizou uma nova fusão com a
Astra/Zeneca e passou a ser denominada Syngenta) e na segunda manteve-se a Bayer, que
apesar de muitas fusões e aquisições nos últimos anos, conservou o nome. O percentual das
quatro primeiras empresas também cresceu significativamente de 1980 a 2010, estabilizandose na última década (56%). As oito firmas líderes seguiram o mesmo ritmo, respondendo por
três quartos das vendas em 2010. Inclusive não houve grandes mudanças no ranking das
maiores empresas na última década, pois Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, DuPont, Dow,
Makhteshim e FMC continuam como as oito maiores tanto em termos de volume de vendas
quando em faturamento (Tabela 1.4).
Tabela 1.4 – Market share das indústrias de defensivos agrícolas no Brasil
Empresa
2002
2003
2004
2005
2006
2010
2011
Syngenta
15,8% 15,0% 14,5% 17,2% 17,6% 20,5% 21,2%
Bayer
19,3% 16,6% 17,4% 14,0% 13,7% 16,2% 15,3%
Basf
9,6% 13,4% 14,2% 13,6% 11,2% 12,4% 12,4%
Monsanto
9,3%
9,2%
7,3%
7,7%
8,3%
4,3%
3,8%
Du Pont
7,5%
7,0%
5,6%
6,9%
8,1%
5,7%
6,5%
Dow
9,3%
8,0%
6,7%
5,4%
6,1%
5,6%
5,7%
Makhteshim
5,7%
5,5%
6,4%
6,6%
4,2%
3,7%
FMC
5,7%
4,4%
4,0%
5,2%
6,2%
6,9%
7,1%
Total
76,5% 79,3% 75,2% 76,4% 77,8% 75,8% 75,6%
Fonte: Vieira Júnior et al. (2006); Pelaez, Terra e Silva (2010); Silva e Costa (2012); Santos (2012).
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No segmento a jusante também houve a intensificação das fusões e aquisições, a
entrada massiva das empresas transnacionais e a concentração empresarial, além do aumento
da capacidade instalada de esmagamento e da nova regionalização das agroindústrias
(deslocando-se do Sul para o Centro-Oeste) (Castro, 2002; Souza, 2007; Wesz Junior, 2011).
Nesse contexto ganham destaque as empresas transnacionais Bunge, Cargill, ADM e
Dreyfus, além da brasileira Amaggi, que se tornam as principais firmas do complexo da soja
no Brasil. É importante destacar que até 1995 somente a Cargill possuía três unidades de
esmagamento de soja no Brasil. Após um intenso processo de fusões e aquisições, ADM,
Bunge e Dreyfus também passaram a ter controle sobre a propriedade das unidades de
beneficiamento do grão, chegando em 1997 a 20 agroindústrias e, em 2004 (com a presença
da Amaggi), alcançaram 30 plantas industriais.
Estas empresas avançaram, inicialmente, sobre as principais firmas em funcionamento
no mercado nacional (Ceval, Santista, Matosul, Incobrasa, Gessy Lever, Sadia, Sambra,
Hering, Hermasa etc.), trocando basicamente a estrutura patrimonial dos empreendimentos. A
partir de 1999, quando já haviam consolidado o seu controle sobre uma significativa fatia de
mercado, passam a ocorrer investimentos na ampliação das unidades já existentes e na
construção de empreendimentos em novas áreas (sobretudo no centro-norte brasileiro). Esta
estratégia fez com que a Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus-Coinbra e Amaggi ampliassem
significativamente o seu controle sobre a capacidade instalada de esmagamento da soja
(Wesz Junior, 2011).
Como pode ser visto na Figura 1.7, o controle da capacidade instalada se deu de forma
rápida e agressiva, principalmente no caso da Bunge, que, em dois anos, passou a controlar
24% da capacidade de beneficiamento, através da aquisição de três empresas líderes no Brasil
(Ceval, Santista e Incobrasa). Ainda que num ritmo menos intenso, entre 1997 e 2009, a
Cargill praticamente triplicou a sua capacidade de esmagamento, a ADM cresceu 268% e a
Dreyfus manteve-se quase inalterada (Figura 1.7). Atualmente, as cinco empresas
representam 50% das condições nacionais de processamento de soja, enquanto que em 1995
alcançavam 6%.
Figura 1.7 – A capacidade instalada para esmagamento de soja entre 1995 e 2009 no Brasil
(t/dia) - Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi

Fonte: Wesz Junior (2011).

Para além desta concentração no esmagamento da soja, Bunge, Cargill, ADM,
Dreyfus e Amaggi passaram a investir em outras etapas da cadeia produtiva, como produção
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e venda de insumos, oferta de financiamento, assessoramento técnico, compra do grão,
processamento, exportação da soja in natura e venda de mercadorias prontas para o consumo
(Farina e Zylbersztajn, 1998; Souza, 2007; Wesz Junior, 2011). Esta estratégia, denominada
na literatura como “verticalização da produção”, tem como característica principal a
apropriação das diferentes etapas da cadeia por uma mesma empresa. Isso significa que uma
única firma estará atuando nas diferentes fases do processo produtivo de forma coordenada –
enquanto que anteriormente ela se envolvia somente com um dos elos, como o esmagamento
ou a comercialização da commodity. Resumidamente, a verticalização é uma das formas
encontradas pelas empresas para aumentar o seu controle sobre a cadeia através da sua
participação nas diferentes etapas do processo de produção.
A integração vertical permite a elevação da margem de lucro, a redução dos custos
produtivos e de transação, a minimização dos riscos e a geração de complementaridades e
sinergias entre os diferentes setores (Benetti, 2004; Souza, 2007). Esses resultados se
refletem em uma maior e crescente concentração industrial, visto que, em 2010, Bunge,
Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi dominavam 50% da capacidade de esmagamento da
oleaginosa, 65% da produção nacional de fertilizantes, 80% do volume de financiamento
liberado pelas tradings ao cultivo da soja e 85% do grão comercializado no país (por meio da
compra junto aos produtores, cooperativas e revendas de insumos) (Wesz Junior, 2011).
Ao longo dos últimos anos, o volume exportado por estas cinco empresas cresceu
expressivamente no Brasil, passando de 1,8 bilhão para 19,3 bilhões (US$ FOB) entre 1999 e
2012, o que representa 7,5% das exportações nacionais totais. Conforme a Figura 1.8, a
Bunge é a empresa com maior peso, superando a faixa dos US$ 6 bilhões (FOB) em 2012,
seguida por Cargill (4,1 bilhões), ADM (3,8 bilhões), Dreyfus (3,4 bilhões) e Amaggi (1,6
bilhões). Em termos de crescimento, a Cargill e a Dreyfus se destacaram com um aumento
superior a mil pontos percentuais de 1999 a 2012. Como será visto no Capítulo 2, estas
empresas dominam as cinco primeiras posições no ranking das maiores firmas exportadoras
em Mato Grosso, controlando nos últimos anos em torno de 60% das exportações totais do
Estado (SECEX, 2014).
Figura 1.8 – Valor exportado (em US$ FOB) por Bunge, ADM, Cargill, Dreyfus e Amaggi
no Brasil (1999 - 2012)
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Fonte: SECEX (2014).
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Nos últimos anos a Noble12, trading de commodities de origem asiática, aumentou
seus investimentos no Brasil, onde tem capacidade de armazenar cerca de 250 mil toneladas
de soja em Mato Grosso e no Paraná (CONAB, 2014), garantindo a matéria-prima para suas
plantas industriais na Ásia. Em 2011, a Noble anunciou investimentos de US$ 200 milhões
em uma planta de esmagamento de soja em Rondonópolis (Mato Grosso), com capacidade de
processar 1,3 milhão de toneladas/ano, produzindo, ao mesmo tempo, 300 milhões de litros
de biodiesel (BiodieselBR, 2011). De 2009 a 2012 os valores exportados pela Noble
cresceram 250%, chegando a US$ 1,4 bilhão (FOB) em 2012, aproximando-se dos valores da
Amaggi (SECEX, 2014).
Outro ator importante no complexo sojeiro é a cooperativa, que está presente
principalmente no Sul do país, onde compra dois terços do grão produzido, sendo que a
média nacional é de 35%, segundo informações do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE,
2014). Além da compra e armazenagem do grão, muitas cooperativas vendem insumos
(sementes, fertilizantes e agroquímicos) em troca da soja a ser colhida, oferecem contratos de
compra com preços pré-fixados e algumas ainda esmagam o grão para obter óleo e farelo em
indústrias próprias. Em 2012, as cooperativas eram responsáveis por 10% das exportações de
soja in natura e por 2% do óleo (SECEX, 2014). Nos últimos anos foram criadas novas
cooperativas nas áreas de cerrado, buscando oferecer aos produtores um maior ganho de
escala na compra de insumos e na venda da produção, como será visto no Capítulo 3.
1.2.2. Argentina
Ao longo dos últimos anos a soja se tornou a principal atividade agrícola na
Argentina, desbancando cultivos tradicionais como trigo, milho e girassol. Esta oleaginosa
ocupa 60% da área agrícola plantada e responde por 25% do valor total das vendas ao
comércio exterior, sendo que o país é líder mundial nas exportações de farelo e óleo (Faostat,
2013; INDEC, 2013). Além disso, esta cadeia produtiva representa 30% do PIB do setor
agroindustrial argentino (Hilbert, 2012).
Desde o início do século XX a soja esteve presente na Argentina, ainda que de modo
experimental até 1960. Deste período em diante o grão ampliou a sua área cultivada,
passando de mil hectares em 1961 para 30 mil hectares no fim da década. Entre as
motivações do crescimento estava o início da demanda internacional (a primeira exportação
foi em 1961/62), o estímulo de compra por parte das empresas de óleo vegetal, o
estabelecimento de um preço mínimo gerado pelo Ministério da Agricultura (MAGyP) e o
desenvolvimento de pesquisas genéticas por parte do MAGyP, INTA (Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuária) e Universidades Nacionais. Entretanto, a produção era muito
modesta diante das difíceis condições de manejo (por se tratar de um cultivo novo) e a soja
sofria com a concorrência direta do girassol, que detinha maior viabilidade naquele momento.
Na década de sessenta, o grão localizava-se, principalmente, na Província de Misiones, que
faz fronteira com o noroeste gaúcho (região brasileira onde teve início a produção soja)
(Dougnac, 2004; MAGyP, 2013).
As condições climáticas e econômicas favoráveis (principalmente pelos bons preços e
pela crescente demanda), além do desenvolvimento genético, consolidaram a soja como
cultivo de rotação com o trigo. Esta conjuntura foi um fator chave para que a área plantada e
a produção crescessem mais de 50 vezes de 1970/71 até 1979/80, principalmente na região
pampeana. De 1980 até a metade dos anos noventa a soja continuou ampliando na Argentina,
12

No início de 2014 a empresa estatal chinesa Cofco, gigante no comércio de grãos, anunciou o consórcio com a
Hopu Investment Management, para a aquisição de 51% do segmento de agronegócios da Noble Group, por
US$ 1,5 bilhão. Cofco também passou a ter o controle majoritário das ações da Nidera, pagando
aproximadamente US$ 1,2 bilhão (Valor Econômico, 2014).
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ainda que houvesse, em determinado momento, uma maior estabilidade – mas nunca uma
redução expressiva (Figura 1.9).
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Figura 1.9 – Área cultivada e produção de soja na Argentina (1970/71 a 2010/11)
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Fonte: MAGyP (2013).

Da safra 1995/96 em diante houve um grande crescimento da superfície cultivada com
soja na Argentina, que ficou conhecido no país como “boom de la soja”, “sojización”,
“oleaginización de la agricultura” e “pampeanización” (Pengue, 2004; Conte et al., 2009;
Guibert et al., 2011). Na Figura 1.9 é possível visualizar esta ampliação, com a área sendo
triplicada e a produção quadruplicada de 1995/06 até 2010/11. Múltiplos fatores colaboraram
para esta forte expansão: contexto político-econômico sem regulações, desvalorização
cambial após 2001/02, simplicidade no manejo dada a exitosa junção entre plantio direto e de
transgênicos, preços internacionais elevados, demanda aquecida, liberalização dos mercados,
rentabilidade superior aos outros cultivos, baixo custo financeiro de implantação do cultivo,
disponibilidade de variedades adaptadas a distintas condições agroclimáticas,
desenvolvimento de novas plantas industriais de esmagamento, investimento em
infraestrutura (principalmente portuária), baixo preço das terras no norte do país e alta
mobilidade dos produtores (Pengue, 2001; Teubal, 2006; Conte et al., 2009; Guibert et al.,
2011).
Assim como no Brasil, a distribuição espacial da soja também se modificou ao longo
dos anos na Argentina (Figura 1.10). Embora o grão tenha uma ampla distribuição, houve
uma intensificação em algumas áreas e a ampliação para outras. Durante a década de 1980 e
início dos anos noventa, a região mais “tradicional” (províncias de Buenos Aires, Santa Fé e
Córdoba) dominava mais de 90% da área e da produção. Com o “boom de la soja”, houve um
avanço importante para o Norte do país (principalmente nas províncias de Chaco, Santiago
del Estero, Salta, Formosa e Corrientes). Segundo Conte et al (2009), esta expansão se deve
principalmente ao declínio do algodão, baixo preço das terras, melhorias genéticas, facilidade
de cultivo, chegadas de produtores pampeanos, redução dos custos de produção e avanços
tecnológicos. Nos últimos anos, estas novas áreas foram responsáveis por 25% da superfície
cultivada e da soja produzida (MAGyP, 2013).
Esta rápida expansão causou grande impacto nos cultivos concorrentes (milho, sorgo,
algodão, girassol, forrageiras, etc.) e na pecuária (bovina e ovina), que foram deslocados para
outras áreas com o avanço da soja. Em 1980, a oleaginosa representava apenas 10% da
superfície total cultivada na Argentina, passando a 25% em 1990, 33% em 2000 e 63% em
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2009/10 (caso considerássemos somente os dados dos cultivos de verão e as principais
regiões produtoras, os valores seriam ainda maiores). Isso demonstra a velocidade, a
intensidade e a dependência que a agricultura argentina passou a ter deste grão, pois de cada
três hectares plantados no país, duas são com a soja (MAGyP, 2013).
Figura 1.10 – Área cultivada com soja por Departamento na Argentina

Fonte: MAGyP (2013).

Em paralelo à expansão da produção de soja, tem ocorrido uma ampliação da sua
industrialização. Embora o esmagamento tenha crescido um pouco menos que a produção
total do grão (579% contra 686%, respectivamente, de 1986 a 2010), percebe-se que a
diferença é pequena e que o beneficiamento tem, de fato, acompanhado o crescimento da soja
na Argentina (CIARA, 2013). Embora, no início da década de 1990, a indústria apresentasse
certa ociosidade, o aumento da produção reduziu a inatividade, bem como estimulou a
construção de novas unidades e a ampliação das existentes. Diante disso, o número de
unidades chegou a 44 e a capacidade das fábricas cresceu 205% de 1995 a 2011, atingindo
praticamente 175 mil toneladas/dia (Hinrichsen, 2013). Nos últimos anos, entre 70% e 75%
da oleaginosa é esmagada e transformada em óleo, farelo ou outros subprodutos13 (MAGyP,
2013; INDEC, 2013).
O biodiesel de soja também ganhou importância no cenário recente, impulsionado
principalmente pela Lei Nacional 26.093/06, que estabelece a necessidade do combustível
conter, pelo menos, 7% de biodiesel e/ou bioetanol de 2010 em diante. Esta legislação teve
vários reflexos sobre a cadeia, como o aumento da demanda de soja, visto que atualmente
27% do óleo cru seguem para biodiesel; instalação de indústrias produtoras, que chegaram a
23 empresas (mas apenas quatro firmas controlam a metade da estrutura de esmagamento);
ampliação da capacidade de industrialização, que era de 560 mil em 2007 e passou a 03
milhões de toneladas em 2011. Cerca de dois terços do biodiesel é exportado, em grande
parte para Espanha, Holanda e Itália (MECON, 2011).
O principal destino da soja é a exportação, enquanto o consumo doméstico absorve,
nos últimos anos, em torno de 15% (MECON, 2011). No mercado interno a principal
13

Adverte-se que esses dados não podem ser calculados com precisão porque existe uma diferença entre as
informações do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca (MAGyP) e do Instituto Nacional de Estatísticas e
Censos da República Argentina (INDEC).
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demanda é por farelo para alimentação animal, mas no período recente houve uma ampliação
por óleo cru para biodiesel, enquanto o consumo humano de óleo refinado é baixo na
Argentina. Em termos de valor das exportações, houve um crescimento quase ininterrupto de
1997 a 2011 (a única exceção foi em 2009, quando ocorreu uma grande quebra de safra no
país devido às condições climáticas adversas) (Figura 1.11). O farelo sempre respondeu pelo
maior montante, oscilando entre 45% e 55% do total, seguido pelo óleo, que domina de 20%
a 30% do valor exportado. Já a soja comercializada in natura foi a que mais cresceu no
período analisado em termos absolutos e relativos, passando de 4,5% em 1997 para mais de
25% nos anos recentes considerados “normais” (sem quebra de safra). Atualmente a venda
em grão supera o valor obtido pelo óleo de soja (INDEC, 2013).
Figura 1.11 – Valor exportado no complexo soja argentino (em US$ 1.000,00) – 1997 a 2011
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Fonte: INDEC (2013).

O principal destino da soja argentina é a China, que desde 2003 atinge entre 20% e
30% do valor exportado, enquanto que em 1993 não chegava a 1%. O principal produto
enviado ao país asiático é a soja em grão, embora também seja comercializado o óleo (mas
nos últimos anos tem ocorrido uma redução nesta rubrica). O segundo mercado é a Europa,
que responde por 22% do valor total do complexo soja. Neste caso, a demanda é pelo farelo,
que representa mais de 90% das compras do setor, sendo enviado principalmente à Espanha,
Itália, Holanda e Polônia. Índia, Iran, Indonésia e África do Sul também são mercados
importantes para a soja argentina (INDEC, 2013).
Na Argentina havia aproximadamente 50 mil produtores de soja em 2001, sendo que
80% se concentravam nas províncias de Santa Fé, Buenos Aires e Córdoba (INDEC, 2013).
Em 2007 o número de sojicultores cresceu significativamente, alcançando 75 mil (ONCCA,
2008). Ainda que os dados do Censo Nacional Agropecuário de 2002 não permitam um
aprofundamento sobre as características dos produtores argentinos (e os dados do Censo de
2008 não estejam disponíveis), é possível perceber a concentração da produção da oleaginosa
nos grandes estabelecimentos (Figura 1.12). As unidades menores que 50 ha, ainda que
concentrassem 13% dos produtores de soja, em termos de área representavam apenas 1%. No
outro extremo estão os estabelecimentos com mais de mil hectares, que respondiam por 12%
dos produtores e pela metade da superfície cultivada (em algumas províncias, como La
Pampa, San Luis e Corrientes, esse valor chegava a mais de 60%).
Apesar da Figura 1.12 apresentar uma elevada concentração da soja nos produtores
com mais de mil hectares em 2002, GenØk (2012) aponta que esse processo é ainda mais
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intenso no período atual. Em 2010, 50% da produção de soja na Argentina é controlada por
2,6% dos produtores por intermédio de áreas com mais de cinco mil hectares. Essas
informações corroboram o argumento de que o modelo produtivo da soja está concentrado
em um reduzido número de grandes produtores, pois a maioria dos pequenos e médios não é
capaz de obter investimento necessário para realizar a produção de modo competitivo, além
de muitos agricultores serem expulsos de suas terras – particularmente ocupantes e indígenas
(Teubal, 2006). Para Teubal (2006), a redução de 20% no número de estabelecimentos
agropecuários de 1988 a 2002 (que atingiu principalmente os pequenos e médios, enquanto os
grandes cresceram) deve-se, em parte, a essa dinâmica da soja. Grosso et al (2010)
compartilham esta percepção e afirmam, a partir dos dados preliminares do Censo Nacional
Agropecuário de 2008, que entre 2002 e 2008 o desaparecimento dos estabelecimentos
menores foi ainda mais intenso.
Figura 1.12 – Produtores de soja e área cultivada por estratos de área total na Argentina
(2002)*

Fonte: INDEC (2013).
* A área cultivada foi calculada a partir dos dados de todas as províncias argentinas. Entretanto, para o número
de produtores os dados disponíveis referem-se às províncias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios, La Pampa,
San Luis e Santa Fé, que representam 87,4% da área de soja do país. Nas demais regiões, onde o cultivo é mais
recente, não haviam informações para esta variável.

Apesar da presença de diferentes tipos de produtores na Argentina (Grosso et al.,
2010), no período recente são os grandes grupos que tem ganhado mais atenção nos trabalhos
acadêmicos devido a sua forte expansão, seja na Argentina ou em outros países. Os principais
grupos são: El Tejar, Los Grobos, Adecoagro, MSU, Cresud e Calyx Agro. Estas firmas, em
2008, integravam um grupo de 15 empresas que juntas controlavam um total de três milhões
de hectares na Argentina, o que correspondia a 18% do total plantado com soja (Oyhantçabal
e Narbondo, 2011).
El Tejar foi fundado em 1987, na província de Buenos Aires, com o foco na pecuária
bovina, mas em princípio dos anos noventa passou a dedicar-se também à agricultura.
Atualmente é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Na Argentina, já chegou a
possuir mais de 300 mil hectares de área plantada, mas a superfície vem se reduzindo diante
do aumento dos preços da terra arrendada. “Na província de Santa Fé, por exemplo, o preço
do aluguel pulou de US$ 150 em 2001 para US$ 650 no ano passado [2012]” (La Nación,
2013). Em 2007, El Tejar vendeu 23,5% das suas ações para o fundo de investimento angloamericano Altima Partners por US$ 50 milhões, utilizando os recursos para comprar terras
pela primeira vez. The Capital Group investiu US$ 150 milhões na empresa e passou a
controlar 13% das suas ações. Também recebeu um crédito de US$ 150 milhões do banco
holandês FMO destinado a comprar terras no Brasil (Oyhantçabal e Narbondo, 2011). Na
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safra 2011/12 El Tejar produzia soja na Argentina, Brasil, Uruguai e Bolívia, sendo que 70%
era em áreas arrendadas (Infocampo, 2013).
Los Grobos foi criado em 1984, mas a trajetória da família de origem russa nas terras
argentinas começou no início do século XX. Ao longo das décadas, foi expandindo seus
negócios e atualmente não se envolve apenas com o cultivo de grãos, mas também com a
produção de sementes, fabricação de agroquímicos, além de prover a logística,
financiamento, ferramentas de gestão e de risco, armazenagem e industrialização. Em
paralelo, a empresa mantém uma rede de 1.800 pequenas e médias empresas de serviços
terceirizados (transporte, plantio, pulverização, colheita, laboratórios, etc.) (Grosso et al.,
2010). Los Grobos cultiva 120 mil hectares de soja na Argentina, além das áreas de produção
no Brasil, Uruguai e Paraguai (grande parte das terras é arrendada). O faturamento total da
empresa foi de US$ 1 bilhão em 2011/12, sendo que, em 2001/02, esse valor era de US$ 57
milhões (ampliação das receitas em 17 vezes em dez anos) (Bell e Scott, 2010; Los Grobos,
2012). Conforme Oyhantçabal e Narbondo (2011) a empresa dispunha, junto com o Pactual
Capital Partners e Touradji, de US$ 250 milhões para comprar terras no Brasil.
Adecoagro é uma empresa argentina capitalizada pelo milionário húngaro-americano
George Soros. Em 2002, ano de sua criação, comprou 74 mil hectares na pampa úmida
argentina. Ao longo dos anos foi expandindo suas áreas próprias e atualmente possui 270 mil
hectares na Argentina, Brasil e Uruguai, além das terras arrendadas (Adecoagro, 2013). As
suas atividades incluem a produção de cereais, oleaginosas, lácteos, açúcar, etanol, café e
algodão. Adecoagro se diferencia dos dois grupos citados acima, principalmente porque
grande parte das suas terras é própria e o seu portfólio de atividades é mais amplo. Segundo
Oyhantçabal e Narbondo (2011), a empresa abriu o seu capital em 2011 e começou a operar
na Bolsa de Valores de Nova Iorque, onde arrecadou US$ 314 milhões, dos quais destinaria
US$ 150 milhões para compra de terras na Argentina, Brasil e Uruguai.
MSU (Manuel Santos de Uribelarrea) iniciou suas atividades em 1986 com a
produção de 15 mil hectares de agricultura e 6.500 cabeças de gado em terras próprias nas
províncias de Santa Fe e Buenos Aires. Atualmente possui 120 mil hectares na Argentina e
trabalha com mais de cem empresas contratistas, que terceirizam plantio, pulverização,
colheita, comercialização e auditoria. Oyhantçabal e Narbondo (2011) afirmam que MSU
está conformando o fundo Santa Joana Ltda de até US$ 500 milhões para comprar terras no
Uruguai, Paraguai e Brasil, onde já desenvolve a atividade agropecuária.
Dentre os grupos citados, a Cresud é quem detém o maior controle fundiário, com 628
mil hectares na Argentina, mas também atua no Brasil, Paraguai e Bolívia. A empresa
pertence ao grupo IRSA, da família Elsztain, e se dedica à produção agrícola de carne e leite.
Em 1994 tinha 20 mil ha e passou a comprar mais áreas com fundos de George Soros, que em
2001 saiu da empresa para atuar na Adecoagro. Elsztain normalmente financia a expansão da
Cresud por meio de vendas de ações na Nasdaq, onde opera desde 1997. Em junho de 2011
foi assinado um contrato para uma joint venture com a maior empresa agrícola da China,
Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, com o objetivo de comprar terras e soja na
Argentina (Farm Land Grab, 2011).
Além da produção agrícola, tem ocorrido uma concentração em empresas globais de
biotecnologia, que instalaram filiais na Argentina: Basf, Bayer CropSciences, Dow,
Monsanto, DuPont/Pioneer, Syngenta e Nidera (Gutman e Lavarello, 2007). Um processo
semelhante também ocorreu no elo a jusante, que está dominado por um pequeno número de
grandes firmas, como destacaram vários autores (Pierri, 2006; Teubal, 2006; Schavarzer e
Tavosnanska, 2007; INTA, 2009; Lavarello, Gutman e Rios, 2010). Em 2010, apenas oito
firmas controlavam 80% da capacidade instalada e grande parte das exportações do segmento
(90% do óleo, 85% do farelo e 84% do grão in natura). Grosso modo, as empresas
diferenciam-se entre nacionais e transnacionais. No primeiro grupo destacam-se Aceitera
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General Deheza (AGD), Molinos Rio de la Plata e Vicentin, que possuem indústrias para
produção de óleo, farelo e biodiesel, além de armazéns e terminais portuários para
exportação. A capacidade de esmagamento destas três empresas chegou a 39 mil t/dia em
2011, o que correspondia a 22,7% dos valores nacionais (até o início da década de 2000
superavam os 30%) (Hinrichsen, 2013). Apesar deste resultado, AGD, Molinos e Vicentin
detiveram uma participação maior nas exportações de óleo e farelo em 2010, alcançando 33%
e 37%, respectivamente (nos últimos anos estas empresas praticamente não têm exportado
soja in natura).
Entre as empresas transnacionais, destacam-se a Cargill, Bunge, Dreyfus, ADM,
Noble e Nidera. Ao longo dos últimos 15 anos, com o processo de liberalização econômica,
estas firmas ampliaram o seu poder no mercado argentino, com investimentos em
infraestrutura – controlavam 58% da capacidade de industrialização em 2011 (Figura 1.13) –
e com crescimento expressivo nas vendas para o mercado exterior – respondiam por 22% das
exportações totais na Argentina em 2011. No segmento da soja, são responsáveis por 85%
das exportações in natura, 70% do óleo e 54% do farelo (Hinrichsen, 2013; MAGyP, 2013).
É importante destacar ainda que apenas a Nidera não está envolvida na produção de
biodiesel.
Figura 1.13 – Capacidade instalada das empresas transnacionais esmagadoras de soja na
Argentina (1997 – 2011)
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Fonte: Hinrichsen (2013).

Dentre as firmas transnacionais citadas, a Cargill tem se mantido em destaque, sendo
a maior empresa exportadora na Argentina até 2010. Ela se instalou no país em 1947, mas
somente a partir dos anos oitenta passou a ocupar posição de destaque, ao investir na
industrialização da produção primária. Atua na compra, armazenamento, processamento e
comercialização de oleaginosas, possuindo quatro esmagadoras com capacidade de 26 mil
t/dia (15% do valor nacional) e três terminais portuários (Figura 1.13). Também se envolve
com a produção de semente e fertilizantes, além da oferta de financiamento aos produtores.
Em 2008, quando houve o aumento do preço internacional da soja e não ocorreu frustração de
safra, a Cargill chegou a responder por 8,2% do valor total exportado na Argentina (em 2011
a sua participação decaiu para 6%).
A segunda grande empresa do setor é a Bunge, que desenvolve praticamente as
mesmas atividades da Cargill (compra, armazenamento, processamento e comercialização de
oleaginosas, além da distribuição de fertilizantes) e possui uma infraestrutura semelhante
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(armazéns, agroindústria e terminais portuários). Conforme a Figura 1.13, a Bunge domina
20% da capacidade de esmagamento de soja na Argentina em 2011 (incluindo nessa soma o
Terminal 6, que é controlado em parceria com a Aceitera General Deheza). Segundo
MECON (2011), 95% dos seus produtos seguem para o mercado externo e até 2010 era a
segunda maior empresa exportadora na Argentina, controlando 5,6% do valor total.
A Dreyfus segue uma linha muito similar à Bunge e Cargill, atuando nas mesmas
atividades. Em 2011 o valor exportado alcançou US$ 3,3 bilhões, o que significa um
crescimento de 85% em relação a 2007. Nos últimos anos a Dreyfus tem mantido entre 10% e
15% a sua participação nas exportações de óleo, farelo e soja em grão. Entre as
transnacionais, é a empresa com maiores investimentos no biodiesel. A ADM também atua
na Argentina, mas possui uma estratégia diferenciada das demais, ao não esmagar soja no
país, apenas dedicando-se a compra e exportação em grão. A ADM é a principal exportadora
de soja in natura, controlando 30% do total em 2010 – neste cálculo foi agregado o valor da
Toepfer, visto que a ADM detém participação acionária de 70% (COMEX, 2013; Hinrichsen,
2013; MAGyP, 2013).
Inicialmente, a Noble tinha uma atuação idêntica à ADM, pois comprava e vendia a
soja ao mercado externo sem nenhum beneficiamento no país. Entretanto, em 2009,
inaugurou uma indústria com capacidade de 9,5 mil t/dia e começou a exportar óleo e farelo
(Hinrichsen, 2013). A Nidera também exerce uma participação importante na Argentina, mas
em termos relativos perdeu espaço para as demais concorrentes. Esta empresa atua na
produção e comercialização de sementes, distribuição de insumos (fertilizantes, herbicidas,
fungicidas, etc.), oferece financiamento aos produtores e compra, armazena, beneficia e
comercializa cereais e oleaginosas (MECON, 2011). Como já foi destacado, no início de
2014 a empresa estatal chinesa Cofco passou a ter o controle majoritário sobre a Noble e a
Nidera.
Para Pierri (2008) esta expansão das grandes empresas transnacionais tem reduzido a
participação das cooperativas, que até meados da década de 1990 assumiam maior destaque e
importância. Em 1980, as cooperativas respondiam por 20% do total exportado com
subprodutos da soja, caindo para 8,8% em 1996. Apesar de muitas cooperativas terem falido
ao longo das últimas duas décadas, a Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA) mantevese e é considerada a mais importante na Argentina. As exportações de óleo e farelo da ACA
apresentaram uma redução significativa entre 1988 e 2010, visto que no período precedente o
primeiro produto representava 16,6% do total nacional e o segundo 4,2% (enquanto que
atualmente ambos encontram-se abaixo de 2,5%). Já no comércio exterior de soja in natura
ocorre um processo diverso, dado que, após uma redução de sua participação, houve uma
retomada da sua representatividade: tanto em 1988 quanto em 2010 o valor é de 10% –
enquanto que em 2000 limitava-se a 4%. Nos últimos anos, a ACA tem figurado entre as
vinte maiores exportadoras em termos de valor, com um montante de US$ 766 milhões em
2011 (INDEC, 2013).
1.2.3. Paraguai
A soja tem sido identificada como “la columna vertebral del agronegocio en
Paraguay” (Rojas Villagra, 2009), sendo o maior cultivo em termos de valor bruto da
produção, exportações e superfície (MAG, 2010). Enquanto que em 1995 o grão dominava
28,3% da área cultivada, 5,6% do PIB e aproximadamente 20% das exportações totais (Fogel
e Riquelme, 2005; OEA, 2009), nos anos seguintes pôde ser vista uma intensificação desta
representatividade. Em 2011 a oleaginosa passou a ocupar 72% das terras aráveis do país e a
responder por 9,7% do PIB nacional e por 42% das exportações totais (Faostat, 2013; CIP,
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2013). Além disso, o valor bruto da produção de soja aumentou a uma taxa média anual
muito superior ao valor registrado pela agricultura em geral (OEA, 2009).
Nos anos sessenta, o cultivo de soja já havia sido iniciado no Paraguai, com área
cultivada abaixo de 15 mil hectares e produção inferior a 40 mil toneladas. A participação do
grão sobre o total das terras aráveis era, naquele momento, inferior a 2%. Na década seguinte,
a soja ganhou mais força, superando 350 mil hectares plantados e obtendo 550 mil toneladas
colhidas em 1979 (Figura 1.14) (Faostat, 2013). Foi decisivo, para esta ampliação, o
significativo aumento dos preços do grão no mercado internacional e o fortalecimento do
modelo agroexportador estimulado pelo Governo Stroessner, principalmente com o Primeiro
Programa Nacional de Soja, que foi lançado em 1972 e oferecia aos produtores crédito rural.
Entretanto, poderiam participar apenas aqueles agricultores que possuíam as escrituras das
terras e com a produção “semi mecanizada”, pois “esses estariam em condições melhores
para aumentar a área cultivada bem como modernizar a produção, conforme almejava o
governo ditatorial” (Klauck, 2011, p. 873/4). Além disso, a migração de muitos produtores
rurais brasileiros para o Paraguai exerceu uma influência ímpar nesse processo de expansão
da soja (Box 1.1).
Figura 1.14 – Área cultivada e produção de soja no Paraguai (1970 a 2012)
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Fonte: Faostat (2013) e MAG (2013).

Nota-se que, na década de 1980, a superfície cultivada continuou crescendo, ainda que
em 1986 uma forte estiagem tenha provocado uma redução na área e na produção. De 1990 a
1991 ocorre uma nova queda da soja no Paraguai, motivada principalmente pela baixa nos
preços internacionais e por problemas climáticos. Entretanto, de 1991 a 2012 houve uma
ampliação ininterrupta da área cultivada, passando de 550 mil ha para praticamente três
milhões de hectares (crescimento superior a cinco vezes). A participação da soja sobre o total
das terras aráveis no Paraguai passou de 25% para mais de 70% no mesmo período,
demonstrando a grande concentração e a dependência da agricultura nacional nesta
oleaginosa. Já a produção não teve o mesmo desempenho, principalmente pela questão
climática (excesso ou falta de chuvas), que fez com que houvesse uma forte queda na
produtividade em alguns períodos específicos, com destaque a 2009 e a 2012, quando a queda
na produção foi superior a 50%. Apesar disso, é evidente o crescimento do volume
produzido, que saltou de 1,4 milhão em 1991 para 8,3 milhões em 2011.
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BOX 1.1 – Produtores rurais brasileiros no Paraguai e o cultivo da soja

A expansão do cultivo da soja no Paraguai está fortemente vinculada com o
estabelecimento de um grande número de agricultores brasileiros que se instalaram na
região oriental do país nas décadas de 1960 e 1970 e que ficaram conhecidos como
“brasiguaios”. Esta migração ocorreu em um contexto de expulsão de muitos agricultores
de suas propriedades de origem devido à construção da hidrelétrica de Itaipu, responsável
pela desapropriação de 42 mil pessoas, em sua maioria pequenos produtores rurais do
sudoeste do Paraná. Além disso, o processo de modernização da agricultura brasileira,
caracterizada pela expropriação de milhões de pequenos produtores, parceiros,
arrendatários e posseiros e pela concentração da propriedade da terra em empresas
altamente tecnificadas também foram elementos determinantes para formar um grande
grupo de produtores pré-dispostos a migrarem (Zaar, 2001; Moraes Silva e Melo, 2009).
Do lado paraguaio, foi o Governo Stroessner (1954-1989) que, buscando consolidar o
modelo agroexportador, favoreceu a incorporação de agricultores brasileiros
(denominados modernos) para que aumentassem as áreas de lavouras – notadamente a soja
– destinadas à exportação. Para tanto, aboliu a lei que proibia a compra de terras por
estrangeiros na faixa de 150 quilômetros de suas fronteiras e ofereceu facilidades na
concessão de terras e no financiamento das atividades agropecuárias. Os baixos preços da
terra, a alta fertilidade, os elevados preços internacionais dos produtos para exportação e a
inexistência de impostos sobre a produção agrícola também eram elementos atrativos para
os agricultores brasileiros (Pappalardo, 1995).
É importante notar que fortalecimento do processo de modernização no início da
década de 1980 gerou uma crescente mecanização e a concentração da propriedade entre
os produtores brasileiros de commodities. Esse movimento, junto com a diminuição dos
créditos agrícolas do Banco Nacional de Fomento para às propriedades menores, fez com
que muitos camponeses paraguaios e pequenos produtores brasileiros avançassem ainda
mais para o interior do país em busca de novas terras (enquanto que alguns voltaram ao
Brasil) (Albuquerque, 2005). No início do século XXI, houve um novo movimento de
entrada de “produtores brasileiros fortemente capitalizados, que compram ou arrendam
terras de médios e grandes pecuaristas, falidos por conta do surto de febre aftosa no país
entre 2000 e 2001. Em determinadas localidades a expansão se deu mediante a compra de
parcelas de terra de pequenos produtores tradicionais paraguaios” (Figueredo e Filippi,
2005, p. 11). Além desses, muitos brasiguaios que se capitalizaram continuaram a ampliar
o seu patrimônio fundiário, seja com a compra de terra em outras regiões do Paraguai, seja
por intermédio da aquisição de área no Brasil (Mato Grosso, Rondônia, Pará, Goiás, etc.)
(Albuquerque, 2005).
Ainda que os dados sobre os brasiguaios sejam imprecisos, estima-se que eles
representam cerca de 10% da população paraguaia. Em muitas localidades da região leste
(Alto Paraná e Canindeyú), são mais numerosos que os próprios paraguaios (Figueredo e
Filippi, 2005). Conforme Zaar (2001), na virada do século passado, os brasiguaios teriam
sido responsáveis por 80% da soja produzida no país, percentual que foi ampliado ao
longo de dez anos, atingindo 90% na safra 2010/11, como indica a Revista Exame (2011).
Esta publicação ainda afirma que o maior produtor de soja do país é o paranaense
Tranquilo Favero, com mais de 50 mil hectares plantados na safra 2010/11.
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É importante destacar que, na década de 1990, o algodão, até então o cultivo mais
importante no país, muito difundido entre os pequenos produtores, começa a perder espaço
para a soja. Além da expansão em novas áreas e sobre os cultivos tradicionais, foi importante
para o crescimento da produção a incorporação de avanços técnicos (variedades melhoradas,
corretivos químicos, equipamentos adaptados, etc.) que provocaram um aumento da
produtividade por área plantada. Já na década de 2000, foi marcante o início do plantio direto
e o uso de transgênicos (Rojas Villagra, 2009).
A soja teve início no Departamento de Itapuá em 1970, expandindo-se para o Alto
Paraná na década seguinte. Na safra 1990/91 estas duas regiões, localizadas na divisa com
Brasil e Argentina, respondiam por 80% da superfície cultivada, mas ao longo dos anos
foram perdendo importância relativa e chegaram a 45% em 2012 (embora os valores
absolutos continuassem a crescer). Em paralelo, ocorreu a abertura e a ampliação de zonas
produtoras em outros departamentos, como Canindeyú, Caazapá, Misiones, San Pedro,
Guairá, Concepción y Caaguazú (MAG, 2013; Capeco, 2013).
Como pode ser visto na Figura 1.15, em 1990/91 a soja encontrava-se muito difundida
no país, não estando presente em apenas dois departamentos paraguaios (Alto Paraguay e
Boquerón). Apesar desta dispersão, havia uma concentração muito forte em Itapuá e Alto
Paraná, os únicos com mais de 200 mil hectares cultivados. Na década seguinte houve uma
redução no número de regiões produtoras (principalmente aquelas localizadas no oeste do
país), com um fortalecimento das duas anteriores e de Canindeyú – regiões onde a presença
de produtores brasileiros é majoritária. Em 2010/11 mantém-se a importância de Itapuá, Alto
Paraná e Canindeyú, além de San Pedro e Caaguazú (todos com mais de 200 mil hectares
cultivados com soja e respondendo por praticamente 90% da área plantada). Em relação ao
armazenamento, também ocorre uma concentração nestes cinco departamentos, que detém
86,2% da capacidade dos silos do país, com destaque para as duas regiões pioneiras de Itapuá
e Alto Paraná, que juntas dominam dois terços do total nacional (Capeco, 2013).
Figura 1.15 – Área cultivada com soja por departamento no Paraguai

Fonte: MAG (2013) e Capeco (2013). Elaboração do autor.
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Desde o princípio, o destino da soja paraguaia é a exportação. No fim dos anos 1980,
em torno de 90% de toda soja seguia diretamente para o mercado exterior sem nenhum
processamento. Em seguida, a indústria de óleo foi se fortalecendo e passou a absorver em
torno de 30% do grão, principalmente na primeira metade da década de 1990 (Capeco, 2013).
No período posterior, ocorreu uma redução relativa do esmagamento, ficando abaixo dos
30% (de 2009 em diante essa perda foi mais intensa, chegando em 2012 a menos de 20%).
Conforme a Figura 1.16, a exportação da soja in natura tem sido majoritária, próxima dos
70% na última década. Além da maior demanda internacional pela oleaginosa em grão, essa
situação tem relação com o marco regulatório paraguaio, que prevê isenção de impostos para
as exportações de matérias-primas, o que não ocorre nos produtos processados, como óleo e
farelo (Rojas Villagra, 2009).
Da soja destinada à indústria, grande parte dela segue para o mercado externo como
óleo ou farelo. Se somar a exportação total da soja (in natura e processada) nos últimos anos,
ela atinge mais de 90% de toda produção paraguaia, cuja maior parte segue sem nenhum
beneficiamento. Somente em 2011 e 2012 o peso do comércio exterior na cadeia da soja ficou
entre 88% e 85% devido ao aumento da utilização do grão para semente (que chegou a 7,4%
no último ano). Em suma, do cultivo que absorve mais 70% das terras aráveis do país, podese dizer que pouco resta no Paraguai (em 1997 apenas 2,3% era destinado para o consumo
interno e em todos os anos sucessivos este valor ficou abaixo de 7%)(Figura 1.16).
O destino da soja em grão tem sofrido alterações nos últimos anos. Até o fim dos anos
1990, o principal mercado era a União Europeia. Tempos depois, esse mercado passou a
concentra-se no Brasil, na Argentina, no Uruguai e nas Ilhas Caiman (Capeco, 2013).
Conforme OEA (2009), estes últimos países são, na verdade, locais de reembarque do
produto, que acabam sendo reexportados. No período recente houve uma retomada das
vendas diretas do Paraguai para a União Europeia, agora sem passar pelos seus vizinhos. Na
verdade, o bloco europeu nunca deixou de ser o principal destino, mas perdia visibilidade nas
estatísticas em função do escoamento pelos outros países do Mercosul. Turquia e Rússia
também são destinos importantes da soja em grão produzida no Paraguai, enquanto que o
óleo é vendido principalmente para Madagascar, Índia e Irã. Grande parte do farelo acaba
seguindo para os países latinos (em especial Chile e Peru) (Capeco, 2013).
Figura 1.16 – Destino da soja no Paraguai (1997 - 2012)
100%
80%
60%

40%
20%
0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportação in natura

Exportação beneficiada
Fonte: Capeco (2013).

Consumo interno

Sementes

Em relação aos produtores de soja, os dados do Censo Agropecuário Nacional de
1991 e 2008 mostram que o número cresceu modestamente no período, passando de 26.720
para 28.917 (aumento de 8,2%), enquanto que a área plantada e a produção tiveram uma
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ampliação muito superior – 345% e 551%, respectivamente. Ao olhar estes dados por estratos
de área, percebe-se que os estabelecimentos com menos de 20 hectares têm se mantido na
produção do grão e continuam representando mais da metade das unidades. Certa estabilidade
também ocorre com os estabelecimentos de 50 a 100 ha entre 1991 e 2008, enquanto aquelas
com área total entre 20 e 50 ha tiveram uma redução de 26% no número de produtores do
grão. Um movimento inverso ocorreu nos grandes estabelecimentos, pois, naqueles com mais
de mil hectares, o crescimento do número de sojicultores foi próximo a 500% (Tabela 1.5).
Tabela 1.5 – Número de estabelecimentos produtores de soja, área cultivada com o grão e a
sua produção por estratos de área total no Paraguai (1991 e 2008)
Número de estabelecimentos produtores de soja
Estratos de área
1991
2008
Variação
total
1991/2008
N.
%
N.
%
< 20 ha
14.624
54,7
15.140
52,4
3,5
> 20 < 50 ha
7.222
27,0
5.347
18,5
-26,0
> 50 < 100 ha
2.424
9,1
2.562
8,9
5,7
> 100 < 1.000 ha
2.309
8,6
5.040
17,4
118,3
> 1.000 < 10.000 ha
134
0,5
789
2,7
488,8
> 10.000 ha
7
0,0
39
0,1
457,1
Total
26.720 100,0
28.917
100,0
8,2
Estratos de área
total
< 20 ha
> 20 < 50 ha
> 50 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 < 10.000 ha
> 10.000 ha
Total
Estratos de área
total
< 20 ha
> 20 < 50 ha
> 50 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 < 10.000 ha
> 10.000 ha
Total

Área cultivada com soja
1991
2008
Ha
%
Ha
%
51.163
9,3
64.908
2,6
86.495
15,7
92.182
3,7
79.954
14,5
120.482
4,9
241.116
43,6
1.009.569
41,0
70.091
12,7
1.015.224
41,2
23.839
4,3
161.176
6,5
552.658 100,0 2.463.541
100,0
1991
Ton
95.478
161.288
145.913
451.799
134.251
43.947
1.032.676

Quantidade produzida de soja
2008
%
Ton
%
9,2
167.114
2,5
15,6
247.161
3,7
14,1
326.712
4,9
43,8
2.737.491
40,7
13,0
2.803.272
41,7
4,3
440.547
6,6
100,0 6.722.297
100,0

Variação
1991/2008
26,9
6,6
50,7
318,7
1.348,4
576,1
345,8
Variação
1991/2008
75,0
53,2
123,9
505,9
1.988,1
902,5
551,0

Fonte: Censo Agropecuário Nacional (1991 e 2008).
Elaboração: Unidad de Estudios Agronómicos – Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG, 2010).

Em termos de área plantada e produção de soja, as transformações são mais evidentes.
Os estabelecimentos agropecuários menores que 100 ha detinham aproximadamente 217 mil
hectares cultivados em 1991, passando a 277 mil em 2008 (aumento de 27,6%); já a produção
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teve uma ampliação de 84% (saltou de 400 mil para 740 mil toneladas). Contudo, nas
unidades maiores que mil hectares, o crescimento ocorreu de modo mais intenso: passou de
94 mil para mais de um milhão de hectares (ampliação superior a 10 vezes), sendo que a
produção avançou de 178 mil para 3,2 milhões de toneladas (aumento de 1.720%).
Enquanto em 1991 os estabelecimentos menores a 100 ha representaram 40% da área
plantada e da produção de soja, em 2008 este valor chegava a apenas 11%. Já as unidades
maiores a mil hectares, que na primeira data somavam 17%, em 2008 alcançaram um valor
próximo à metade de toda área plantada e da produção do grão no Paraguai. Esses dados
indicam um processo de transferência, em termos relativos, da área e da produção de soja das
pequenas unidades para aquelas com maior disposição de terras. Em suma, os dados do
Censo apontam que, apesar de haver uma manutenção do cultivo da soja nos
estabelecimentos menores ao longo do período, em termos de área plantada e produção,
houve uma forte concentração nas grandes unidades (maiores de mil hectares), que saltaram
de 17% para quase 50% (Tabela 1.5).
Assim como no Brasil e na Argentina, as principais empresas que atuam na cadeia da
soja são Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus e Noble, que estão verticalizadas e trabalham com a
oferta de seguro agrícola, financiamento rural e insumos (sementes, fertilizantes e
agroquímicos), além da compra da soja, armazenagem, processamento (produção de óleo e
farelo), transporte e exportação (Rojas Villagra, 2009; Costa et al., 2011). Estas cinco firmas
transnacionais representam aproximadamente 85% das exportações de soja e 53,1% das
exportações totais em 2011 (em seis anos a sua participação cresceu significativamente, visto
que em 2006 esse valor era de 30,9%) (CIP, 2013).
Dentre as cinco empresas citadas acima, não resta dúvida quanto à supremacia da
Cargill, que foi a primeira grande transnacional a se instalar no país, em 1978, possuindo
atualmente cerca de 40 unidades de recebimento, seis portos e uma planta industrial, que
conta com uma capacidade para processar três mil toneladas de soja por dia (Rojas Villagra,
2009; Cargill Paraguay, 2013). Faz alguns anos que a Cargill tem se mantido como a
principal empresa exportadora do país, tendo chegado à soma de mais de um bilhão em 2011
(em US$ FOB), o que representa 19% de todas as exportações paraguaias (em 2005 esse
valor era inferior a 15%)(CIP, 2013). A segunda maior empresa no Paraguai é a ADM,
instalada em 1997 e que possui atualmente 30 silos, seis portos privados, duas empresas de
transporte fluviais, uma fábrica de fertilizantes e uma esmagadora com capacidade de
processar 3,3 mil t/dia. Nos últimos anos a ADM é responsável por cerca de 30% do
comércio de grãos do Paraguai e por 15% das exportações totais, além de ser uma das
maiores importadoras de sementes e agroquímicos (ADM, 2013; CIP, 2013). A Bunge está na
terceira posição e entre as cinco empresas citadas acima foi a que obteve o maior crescimento
nas exportações totais de 2006 a 2011, saltando de US$ 18,9 milhões para US$ 258,4 milhões
FOB (aumento de mais de mil pontos percentuais). Segundo a Capeco (2013), Cargill, ADM
e Bunge controlam 69% da soja exportada, o que demonstra que mais de dois terços do
comércio exterior do principal produto agrícola paraguaio está sob controle de apenas três
empresas transnacionais.
É importante destacar que além das grandes líderes do setor, estão presentes diversas
empresas brasileiras e argentinas, sendo que muitas também atuam no plantio do grão – além
de outras etapas da cadeia, como a venda de insumo, armazenamento, industrialização e
exportação (mas em um grau de verticalização menor se comparado com o Grupo ABCD,
pois geralmente envolvem-se com uma ou duas etapas por firma). Entre as empresas
identificadas por Rojas Villagra (2009), cabe destacar o Grupo Favero, Grupo Terra Viva,
Agrorama, Lar Paraguay, Agrofértil (representante da Monsanto), Agrotec (representante da
Pioneer, DuPont, Basf, Mosaic), Agro Santa Rosa (representante Bayer, New Holland, etc.),
Agrosan (representante da Syngenta), Casa Rural, Diagro e Ovetril, que são brasileiras; e as
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argentinas Vicentin Paraguay, Chemtec, MSU, Desarrollo Agricola del Paraguay S.A. (DAP)
e Grupo Tierra Roja.
Dentre os citados, merecem destaque o Grupo Favero, o Vincentin Paraguay e o
Tierra Roja. O primeiro é uma empresa do brasileiro Tranquilo Favero, que reside no
Paraguai desde os anos setenta e que atualmente é chamado de “rey de la soja”, por ser o
maior produtor da oleaginosa no país, com mais de 50 mil hectares plantados e com cerca de
8% da produção nacional na safra 2010/11. Este grupo possui nove empresas, que cobrem um
amplo nicho de negócios do setor, desde distribuição de semente, elaboração e importação de
agroquímicos e fertilizantes, financiamento de produtores, provisão de maquinários e
combustíveis, produção agrícola e pecuária, até o armazenamento, processamento e a
comercialização, tanto no mercado interno como externo. O Grupo possui terras em 13 dos
17 Departamentos do país, chegando a aproximadamente 140 mil hectares, sendo que a soja
ocupa 35% desta área no verão (Rojas Villagra, 2009). A Agro Silo Santa Catalina, que é a
principal firma responsável pela comercialização do grão dentro do Grupo Favero, teve um
grande acréscimo no valor das exportações nos últimos anos, passando de US$ 13 milhões
para US$ 167,5 milhões FOB de 2006 a 2011 – crescimento superior a 1.150% (CIP, 2013).
Vicentin Paraguay é uma empresa argentina envolvida com o comércio da soja, que se
mantém entre as principais exportadoras do país, chegando a mais de US$130 milhões FOB
(ampliação de 212% em relação a 2006). A outra firma que também merece destaque é a
Tierra Roja, que é de propriedade do grupo argentino Los Grobo. A empresa é relativamente
nova no país, instalada em 2004, e possuía 16 mil hectares de soja no Departamento de Alto
Paraná na safra de 2011/12 (Revista Dinheiro Rural, 2012). Suas exportações cresceram mais
de 150% de 2007 a 2011, saindo de US$ 2,7 milhões para US$ 6,8 milhões FOB, devido
principalmente à exportação da soja in natura (CIP, 2013).
Conforme Rojas Villagra (2009), muitas cooperativas brasileiras migraram junto com
os produtores e outras foram construídas pelos brasiguaios a partir do sistema de gestão
oriundo do sul do Brasil, cuja atividade produtiva se concentra na exportação de soja (além
dos outros produtos que fazem rotação com o grão). Os sojicultores, que em sua maioria são
sócios das cooperativas, também adquirem insumos em troca do grão, em um sistema
semelhante às empresas transnacionais. A maior parte das cooperativas está organizada na
Central Nacional de Cooperativas (Unicoop), cuja área dos associados supera 300 mil
hectares.
1.2.4. Bolívia
Na Bolívia, a soja é o produto agrícola com maior expressividade em termos de área
plantada. No que se refere às variáveis econômicas (PIB e comércio exterior), o grão perdeu
peso relativo com o forte aumento das exportações de gás, petróleo e minério, apesar da soja
manter os valores absolutos em crescimento. Enquanto a oleaginosa e seus derivados
respondiam por 6% do PIB nacional e 40% das exportações bolivianas em 2003, em 2010
estas variáveis chegaram a 3% e 8%, respectivamente (Gimenez, 2010; Zamora, 2011).
Apesar da expressividade nacional, a soja assume maior importância no Departamento de
Santa Cruz (que concentra mais de 95% do grão produzido em solo boliviano), onde domina
32,5% das exportações totais e 60% da superfície plantada em 2010 (Urioste, 2011; Zamora,
2011).
A introdução da soja na Bolívia está vinculada à estratégia nacional de colonizar a
região oriental do país e promover a substituição das importações de alimentos por meio da
exportação de excedentes. Segundo Pérez Luna (2007), o cultivo do grão em terras bolivianas
teve início com a “marcha hacia el oriente”, impulsionada pela Revolução Nacional de 1952,
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quando as “tierras bajas”14, principalmente no Departamento de Santa Cruz, começaram a ser
alvo de projetos de colonização, isto é, agressiva política de ocupação populacional da região
com bolivianos (agricultores originários da zona andina) e estrangeiros (japoneses e
menonitas paraguaios). Também foram oferecidos serviços e infraestrutura, além de políticas
de financiamento rural e assistência técnica, para estimular a produção agropecuária em
grande escala (Pérez Luna, 2007; Zeballos, 2012).
O cultivo da soja iniciou no fim da década de 1950, liderado por japoneses e
menonitas na região ao norte da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na chamada zona
“Integrada”, que é conformada pelas províncias de Ibáñez, Warnes, Sara, Ichilo y
Santiestevan. Entretanto, tratava-se de uma produção para o autoconsumo. Os primeiros
dados oficiais aparecem em 1967, indicando o cultivo de 313 hectares de soja nesta mesma
região. Na década de 1970 a expansão foi rápida, pois passou de mil para 28 mil hectares,
contrastando com a tendência ocorrida com outros cultivos empresariais (a exemplo do
algodão e da cana-de-açúcar), que foram prejudicados pela crise da dívida externa. Conforme
Gimenez (2010), a soja não foi afetada porque o principal destino era o mercado interno
(principalmente óleo, para abastecer as três plantas industriais instaladas no país).
Nos anos 1980, a produção de soja continuou a crescer, apesar da hiperinflação que
afetou o país e que provocou, de uma maneira generalizada, a recessão da agricultura.
Segundo Pérez Luna (2007), três fatores contribuíram para essa ampliação: aumento do
consumo de óleo vegetal, que substituiu a gordura animal em grande parte dos centros
urbanos; a própria crise inflacionária, que estimulou a exportação do grão; e o aumento do
preço da soja no mercado internacional. Em 1985, com o processo de liberalização dos
mercados, ocorre a plena inserção da soja boliviana no comércio exterior, e o governo
mantém os incentivos ao cultivo, visando revitalizar a economia e restaurar o equilíbrio
macroeconômico. A soja era central para cumprir com essas premissas, porque sua demanda
mundial estava crescendo, havia um desempenho produtivo satisfatório e existia a
possibilidade de expansão da fronteira agrícola. Diante disso, várias políticas públicas foram
mobilizadas e/ou intensificadas para o setor, como crédito rural, redução dos impostos nas
exportações, subsídios indiretos no transporte, etc. (Pérez Luna, 2007).
No início da década de 1990 acontecem três mudanças que impulsionam fortemente a
cadeia da soja na Bolívia. A primeira é a criação do projeto “Tierras Bajas del Este”, que foi
financiado pelo Banco Mundial, Governo da Bolívia e KFW da Alemanha, e que teve um
impacto muito forte na expansão da fronteira agrícola no Departamento de Santa Cruz por
meio de recursos para a melhoria da infraestrutura regional e da oferta de crédito, que os
sojicultores utilizavam para o desmatamento e para a abertura de novas áreas. O segundo
fator foi a declaração de zona de livre comércio da CAN (Comunidade Andina de Nações),
que naquele momento envolvia Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Peru, e incentivou
o comércio entre os países (Pérez Luna, 2007). A terceira mudança foi a entrada dos
produtores brasileiros, que aproveitavam a oferta de terras férteis com baixos preços devido
ao endividamento dos produtores bolivianos na crise hiperinflacionária dos anos oitenta. Os
sojicultores brasileiros chegaram com a experiência no cultivo da oleaginosa e no mercado
mundial, além de tecnologia adaptada e de recursos financeiros (Gimenez, 2010; Urioeste,
2011). Esses três elementos, além do preço internacional, foram centrais para o chamado
“boom” da soja na Bolívia, que foi de 1993 a 1999, quando a área cultivada passou de 213
mil a 628 mil hectares. Vale destacar que, nesse período, a expansão ocorreu, sobretudo,
sobre a superfície, que cresceu 194%, enquanto a produção aumentou menos de 100%
(Figura 1.17).
14

Referem-se a terras abaixo de 600 metros do nível do mar, que abrange os biomas da Amazônia, Chaco e
Llano.
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De 1999 a 2003 houve certa estabilidade na área cultivada, devido à queda nos preços
internacionais e à instabilidade climática, que causou oscilações na produção. De 2003 a
2005 houve uma retomada do crescimento da superfície, estimulado pela retomada do preço
do grão, que alcançou um valor recorde em abril de 2004 (US$ 363 por tonelada). Assim, em
apenas duas safras, a área passou de 680 mil para 940 mil hectares. Em 2008, houve uma
nova queda na superfície cultivada e na produção, seguido pelo crescimento ininterrupto até
2012. Assim, 2012 torna-se o ano em que a soja alcança os maiores valores históricos na
Bolívia, chegando a 1,1 milhão de hectares cultivados e a uma produção de 2,3 milhões de
toneladas (Figura 1.17).

1.200.000

2.500.000

1.000.000

2.000.000

800.000

1.500.000

600.000
1.000.000

400.000

Produção - toneladas

Área - hectares

Figura 1.17 – Área cultivada e produção de soja na Bolívia (1970 - 2012)
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Como já comentado anteriormente, o cultivo de soja se iniciou no Departamento de
Santa Cruz, na chamada zona “Integrada”, ganhando espaço a zona “em Expansão” a partir
da década de 1990. Com estas duas zonas, o Departamento de Santa Cruz controla mais de
95% da soja produzida na Bolívia, sendo que o restante localiza-se nos Departamentos de
Tarija e Chuquisaca (Gimenez, 2010; ANAPO, 2013; INA, 2013). A Figura 1.18 mostra a
concentração do grão nas províncias de Ñuflo de Chaves, Warnes, Santistevan, Chiquitos e
Ichilo, com poucas mudanças de 2008 a 2012.
O mercado doméstico consome aproximadamente ¼ da soja produzida na Bolívia e o
restante é exportado. O valor exportado aumentou ao longo dos anos, saltando de US$ 142
milhões em 1995 para US$ 685 milhões em 2011 (crescimento de 382%). Embora este
crescimento tenha ocorrido fundamentalmente pela ampliação do volume comercializado,
não se podem desconsiderar as transformações internas que ocorreram no complexo soja nos
últimos vinte anos. Uma das principais mudanças é a forte agregação de valor da matériaprima antes do envio ao comércio exterior. Enquanto a exportação in natura atingia mais de
50% em 1990, esse valor caiu para apenas 1,8% em 2011. Neste contexto, o farelo passou a
representar entre 55% e 60% na última década, enquanto o óleo alcançou 40% em 2010
(Figura 1.19). Em termos de destino das exportações, não houve mudanças expressivas ao
longo dos anos, pois os países andinos mantiveram-se como principais compradores dos
produtos bolivianos derivados da soja. Em 2011, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e
Chile adquiriram 98% do total das exportações do complexo soja (IBCE, 2013).
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Figura 1.18 – Área cultivada com soja na Bolívia (2008 e 2012)*

Fonte: ANAPO (2013) e INA (2013). Elaboração do autor.
* Os dados da superfície cultivada com soja por regiões são apenas aproximativos, pois as estatísticas nacionais
sobre a agricultura são muito escassas. Não existem dados por departamento ou província, apenas nacionais.
Entretanto, a ANAPO (Asosiasión de Productores de Oleaginosas y Trigo) disponibiliza boletins mensais com
informações sobre a soja para o Departamento de Santa Cruz, divididas em Zona Este e Zona Integrada, que não
correspondem às unidades administrativas bolivianas. A partir de uma comparação espacial entre as zonas
definidas pela ANAPO e as províncias de Santa Cruz, foi possível construir o mapa. Vale destacar ainda que, no
caso de Tarija e Chuquisaca, não existem dados disponíveis, mas se sabe da presença do cultivo a partir das
notícias regionais. Desta forma, a área cultivada nestes dois departamentos foi estimada a partir da redução dos
dados de Santa Cruz sobre o total nacional.

Figura 1.19 – Valor das exportações do complexo soja na Bolívia (1990 a 2011)
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Fonte: IBCE (2013).

No que se refere ao perfil dos produtores, destacam-se duas características principais:
concentração em estabelecimentos com grandes extensões de terras e predomínio de
sojicultores estrangeiros. Em relação ao primeiro elemento, ainda que os únicos dados
disponíveis refiram-se à safra 2003/04, é evidente a concentração da superfície em unidades
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com mais de mil hectares, uma vez que apenas 2% dos produtores dominam 71,4% da área
cultivada com soja. Já os estabelecimentos com menos de 50 ha agregam a maioria dos
produtores (78%), mas apenas 8,8% da superfície. O estrato intermediário controla em torno
de 20% dos produtores e da área cultivada (Pérez Luna, 2007; Arismendi, 2008).
A segunda característica é o domínio da produção de soja por estrangeiros. Como
pode ser visto na Figura 1.20, a área cultivada com a oleaginosa por bolivianos, ainda que
tenha crescido ao longo dos anos, tem perdido peso relativo. Na safra 1990/91, os produtores
bolivianos dominavam 47,3% da área, mas esse percentual foi se reduzindo e chegou a 28,9%
em 2006/07. Já os paraguaios (menonitas) e japoneses, que foram os precursores do cultivo
no país e que dominavam a produção nos primeiros anos (respondendo por 60% da área
cultivada em 1980/81), também foram perdendo espaço e respondem por cerca de ¼ em
2006/07. O único grupo que teve um crescimento relativo é formado por brasileiros, que não
estavam presentes no início da década de 1990, mas cinco anos depois já dominavam 25% da
superfície total. Na safra 2006/07 controlavam 40% da área cultivada com soja, ou seja,
quase 400 mil hectares (enquanto os produtores bolivianos detinham 285 mil ha no mesmo
período). Baseando-se nesses dados, Pérez Luna (2007) afirma que o cultivo da soja na
Bolívia, desde o seu início, foi liderado por produtores estrangeiros, de recente ou antiga
migração.
Figura 1.20 – Área cultivada com soja na Bolívia segundo a nacionalidade do produtor (em
mil hectares) – 1980/81 a 2006/07
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Fonte: Pérez Luna (2007) e Urioste (2011).

Conforme Urioste (2011), os grandes produtores, que na sua maioria são brasileiros,
têm elaborado diferentes estratégias para ampliar a sua margem na venda da soja e na compra
de insumos. A partir dos estudos averiguados, podem-se diferenciar pelo menos duas formas.
A primeira é quando são feitos “grupos individuais”, que, apesar do termo parecer
contraditório, significa que um grande produtor, que possui mais de uma propriedade, opta
por formalizar um grupo e organizar a compra de insumo e a venda do grão através de um
único nome, potencializando a obtenção de melhores preços. Além disso, é corriqueiro que o
mesmo grupo inclua outras empresas complementares à atividade rural, como o
armazenamento, processamento, transporte, etc. Urioste (2011) destaca dois exemplos de
grupos brasileiros que se enquadram neste caso: Grupo Semillas Monica e Grupo Gama. O
Grupo Semillas Monica, que se instalou no país em 1992, foi o primeiro grupo sojeiro
importante. Atualmente possui três propriedades na Bolívia e cultiva aproximadamente 50
mil hectares de soja, além de 25 mil ha no Brasil. Também atua na fabricação de farelo e óleo
de soja, além de esmagar girassol. O Grupo Gama, por sua vez, é composto por dois
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subgrupos (Sojima e Tierra Azul) e cultiva entre 90 mil e 100 mil hectares, sendo o maior
produtor na Bolívia.
A segunda forma de organização dos produtores é por meio da agregação de
diferentes sojicultores, que se unem apenas para comprar insumo e vender a soja. Portanto,
distingue-se do primeiro caso, em que o grupo é constituído por várias propriedades de um
único produtor. Nesta segunda forma, o principal exemplo é o Grupo Unisoya, formado por
nove produtores brasileiros e três bolivianos, que possuem áreas na Província de Obispo
Santistevan (Gimenez, 2010). Urioste (2011) calcula que a soma de área do grupo alcança 50
mil hectares. A partir destes dados, pode-se estimar que os três grupos destacados acima
(Semillas Monica, Gama e Unisoya) dominam, pelo menos, 20% da área cultivada com soja
na Bolívia. No período recente a Bolívia também tem sido foco dos grupos argentinos, como
El Tejar e Cresud, que controlam 35 mil e 17 mil hectares15, respectivamente (Farm Land
Grab, 2011).
Na Bolívia, assim como nos outros países, existe um grande número de revendedoras
de insumos, que geralmente representam as principais empresas transnacionais: Monsanto,
Pioneer, DuPont, Basf, Mosaic, Bayer, Syngenta, etc. No elo a jusante da cadeia, há nove
empresas esmagadoras de soja, que se diferenciam pela origem: bolivianas, regionais e
transnacionais. Entre as nacionais pode-se citar: Industrias Oleaginosas (IOL), Granos,
Cooperativa Agro Integral Colonias Okinawa-Caico, Empresa de Transformación
Agroindustrial (ETESA) e ITIKA, que dominam 38% da capacidade de esmagamento em
2012 (destaque para as duas primeiras, que controlam 27%). As regionais são formadas pela
Gravetal Bolivia e Industrias de Aceite (IASA), colombiana e peruana, respectivamente, que
controlam 35% da soja beneficiada. As transnacionais, por sua vez, são a ADM e a Cargill,
sendo que a primeira é líder no esmagamento de oleaginosas, com controle de 20% do total
nacional; já a Cargill tem uma capacidade de 7% (PCR, 2012).
Visto que a soja boliviana vai fundamentalmente para indústria (mais de 90% em
2011), empresas que compram o grão sem a intenção de beneficiamento acabam tendo uma
presença ínfima no país, para não dizer nula. Acredita-se que essa característica, além da
necessidade de investir na industrialização da produção (o que amplia o volume do
investimento) e de haver um predomínio do mercado sul-americano (enquanto que a demanda
cresce muito mais rápido na Ásia), podem ser elementos que desestimulam a chegada das
outras grandes corporações transnacionais (a exemplo da Bunge, Dreyfus e Noble).
Segundo Suárez, Camburn e Crespo (2010), estima-se que cerca de 60% do capital
operativo requerido para o cultivo e manejo da soja seja proveniente de indústrias
esmagadoras e empresas exportadoras, sendo que as provedoras de insumos respondem por
21% em 2006. Em seguida, estão os recursos próprios (9%) e outros (7%), que seriam
instituições de microcrédito. Os bancos comerciais, por fim, figuram com apenas 3%. Em
relação à assistência técnica oferecida aos produtores, a maior parte é conduzida pelas
revendedoras de insumos. Já a armazenagem é controlada, na sua maioria, pelas indústrias
esmagadoras – embora os grandes produtores tenham infraestrutura própria.
1.2.5. Uruguai
A soja se consolidou, no período atual, como o principal produto agropecuário do
Uruguai, superando, em termos de valor das exportações, à carne bovina, que historicamente
foi a atividade fundamental do país. Um dos fatos mais impressionantes é que no início do
século XXI a soja era um cultivo pouco expressivo (0,1% das exportações e 7,7% da
superfície plantada no verão) e assumiu um protagonismo de forma “explosiva”, pois uma
15

Os dados do El Tejar foram obtidos durante a pesquisa de campo no Mato Grosso.
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década depois já respondia por 16% das exportações totais e 86% da área cultivada no verão
(MGAP, 2013; UruguayXXI, 2013).
Os primeiros registros da produção de soja no Uruguai datam a década de sessenta
(Redes, 2011). Nos anos seguintes houve um crescimento devido ao acordo comercial
estabelecido com Taiwan, que proporcionou um aumento da demanda e dos preços da
oleaginosa, fazendo com que a área alcançasse 50 mil hectares em 1978/79 e envolvesse mais
de 300 produtores rurais no plantio. Com o término do acordo, a superfície apresentou uma
forte queda, chegando a menos de 10 mil ha em 1982/83. No fim da década de 1980 houve
uma nova retomada devido ao aumento dos preços internacionais, alcançando 55 mil hectares
e 42 mil toneladas na safra de 1988/89 (agora com apenas 131 agricultores plantando o grão).
Entretanto, a redução do preço no período seguinte causou uma nova inflexão no cultivo,
mantendo uma superfície menor a 11 mil hectares e uma produção inferior a 20 mil toneladas
durante toda a década de 1990 (Figura 1.21) (OEA, 2009; MGAP, 2013).
Ao longo da segunda metade do século XX a participação da soja sobre a área total
cultivada no verão ficou próxima dos 5% (MGAP, 2013), enquanto girassol, milho e sorgo
eram as plantações que ocupavam a maior parte das superfícies. Portanto, o Uruguai
apresenta uma situação diversa daquela encontrada nos demais países analisados, pois teve
pouca relevância da soja na agricultura nas últimas décadas do século XX, enquanto, nos
outros países, o grão já se encontrava entre as principais atividades agropecuárias.
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Figura 1.21 – Área cultivada e produção de soja no Uruguai (1973/74 a 2011/12)
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O forte processo de expansão da soja no Uruguai iniciou-se nos anos 2000, motivado
principalmente pelo adequado contexto externo (elevação dos preços em 2002 e aumento da
demanda internacional) e interno (câmbios na economia), além das transformações na base
produtiva agrícola (mudanças técnicas, alterações na gestão e organização das empresas,
ingresso de novos agricultores, etc.) (Arbeletche e Carballo, 2006). Na safra 1999/00 a
superfície cultivada alcançava apenas 9,9 mil ha e a produção obtida foi de 6,8 milhões de
toneladas. Deste momento em diante, a área cresceu de forma ininterrupta até 2009/10,
quando alcançou um montante próximo a 900 mil hectares (ampliação de quase mil pontos
percentuais). Nas duas safras seguintes, esse valor tem se mantido. Já a produção obteve um
valor recorde em 2011/12, superando dois milhões de toneladas – crescimento superior a
30.000% em treze anos (Figura 1.21). Esse resultado fez com que a soja passasse a ocupar,
em um curto período de tempo, uma grande parte da área cultivada: em 2000/01 cobria 7,7%,
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da área plantada no verão, valor que foi ampliado para 58% em 2004/05 e que chegou a 86%
na safra 2010/11 (MGAP, 2013). Portanto, passou de um cultivo pouco representativo em
termos de área e se tornou, com um crescimento muito acelerado, o eixo central da produção
agrícola uruguaia em apenas uma década.
A ampliação do cultivo de soja no início da década de 2000 ocorreu de forma
predominante no Litoral Oeste do país, que compreende os departamentos de Paysandú, Río
Negro, Soriano e Colonia, os quais concentravam 90% da área plantada (Soriano liderava
com uma superfície que variava de 40% a 50% do total). Nos anos seguintes o grão se
intensificou nesta região, ao mesmo tempo em que se expandiu para todos os departamentos
do Uruguai, com destaque para o centro do país (Figura 1.22). Segundo a OEA (2009), a área
destinada à soja não avançou apenas sobre os demais cultivos de verão, tendo também
incorporado muitos espaços que se destinavam historicamente à pecuária.
Figura 1.22 – Área cultivada com soja por departamento no Uruguai*

Fonte: MGAP (2013).
* Os dados espaciais da produção de soja foram construídos a partir de estimativas. Para o ano de 2000 o Censo
Agropecuário disponibiliza informações da área e produção nacional, além do número de produtores por
departamento. Neste ano foi feita uma distribuição proporcional da área por número de produtores. Nas safras
de 2003/04 até 2006/07, o MGAP-DIEA possui informações dos principais departamentos produtores de soja. O
restante da área localizada em outros departamentos (que nunca somaram mais de 4% do total), foi distribuído
entre as regiões que haviam apresentado uma incidência em 2000. Para a safra 2010/11, o que havia era a área
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total estimada no verão por departamento. Como a soja representa 86% dessa área, foi realizada uma
distribuição proporcional da área por departamento.

O principal destino da soja uruguaia é a exportação em grão, que absorve 88% da
produção total – o restante é enviado para indústria (5%) e para produção de sementes (7%)
(Arbeletche et al., 2008). Nos últimos anos o valor gerado pela exportação da soja cresceu
enormemente, passando de US$ 1,5 milhão para US$ 1,4 bilhão de 2001 a 2012. Esse
desempenho ampliou a participação do grão no valor total das exportações, pois em 2001 era
insignificante (0,1%), em 2008 chegou a 5,5% e em 2012 representou 16% do total,
superando a carne bovina congelada e se tornando o principal produto de exportação do
Uruguai (MGAP, 2013; UruguayXXI, 2013). O destino principal da soja é a China, que, ao
longo dos anos, vem ampliando suas aquisições, absorvendo mais de dois terços do total
exportado em 2011. Em seguida, está a União Europeia (com destaque para a Holanda e
Alemanha), seguida da Tunísia e Indonésia (UruguayXXI, 2012).
Ao comparar a produção da soja segundo os estratos de área total de seus produtores,
percebem-se algumas alterações no decorrer da primeira década do século XXI. Conforme a
Tabela 1.6, na safra 2000/01 a área cultivada ainda era muito restrita e havia um reduzido
número de produtores (menos de 50), que se concentravam nos estabelecimentos que
possuíam entre 100 e mil hectares de área total. Em 2005/06, com a expansão do cultivo, os
pequenos produtores rurais (menos de 100 ha) passaram a se dedicar à atividade,
representando mais de um terço do número de produtores, embora a área cultivada e a
produção não chegassem a 5%. Nesta safra, ocorre o crescimento dos estabelecimentos que
detinham entre 100 e 1.000 hectares, que passaram de 35 unidades em 2000/01 para 418 em
2005/06, controlando em torno de 40% da área e da produção. Já os sojicultores com mais de
mil hectares respondiam pela maior parte da superfície plantada e da produção, apesar de
serem apenas 7,4% dos produtores.
Tabela 1.6 – Número de estabelecimentos produtores de soja, área cultivada com o grão e a
sua produção por estratos de área total no Uruguai (2000/01, 2005/06 e 2009/10)
Número de estabelecimentos produtores de soja
Estratos de área
2000/01
2005/06
2009/10
total
Var.
N.
%
N.
%
N.
%
< 20 ha
0
0,0
34
4,7
50
4,4
> 20 < 50 ha
0
0,0
104 14,3
138
12,1
> 50 < 100 ha
1
2,1
117 16,1
183
16,0
18.200
> 100 < 1.000 ha
35
72,9
418 57,5
611
53,4
1.646
> 1.000 ha
12
25,0
54
7,4
163
14,2
1.258
Total
48 100,0
727 100,0
1.145 100,0
2.285
Estratos de área
total
< 20 ha
> 20 < 50 ha
> 50 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha
Total

2000/01
Ha
%
0
0,0
0
0,0
34
0,3
4.822
40,3
7.123
59,5
11.979 100,0

Área cultivada com soja
2005/06
2009/10
Ha
%
Ha
%
454
0,1
715
0,1
3.809
1,2
5.053
0,6
8.035
2,6
14.684
1,7
130.360 42,2
209.625
24,3
166.431 53,8
633.081
73,3
309.089 100,0
863.158 100,0
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Var.
43.088
4.247
8.788
7.106

Estratos de área
total
< 20 ha
> 20 < 50 ha
> 50 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha
Total

2000/01
Ton
%
0
0,0
0
0,0
121
0,4
10.874
39,4
16.585
60,1
27.580 100,0

Produção de soja
2005/06
2000/10
Ton
%
Ton
%
92
0,0
1.518
0,1
6.809
1,1
9.158
0,5
16.428
2,6
34.957
1,9
248.858 39,4
478.061
26,3
359.711 56,9 1.293.084
71,2
631.898 100,0 1.816.778 100,0

Var.
28.790
4.296
7.697
6.487

Fonte: MGAP (2013).

De 2005/06 para 2009/10 houve um crescimento no número de estabelecimentos
produtores de soja, bem como na superfície cultivada e na produção em todos os estratos de
área. Entretanto, os maiores acréscimos ocorreram naquelas unidades acima de mil hectares,
que passaram a controlar mais de 70% da área e da produção (no período anterior estes
valores eram próximos de 55%). Já os estabelecimentos com menos de cem hectares
continuam expressivos no número de produtores, mas detém apenas 2,5% da superfície e
produção. As unidades intermediárias (entre 100 e 1.000 ha) perderam representatividade de
2005/06 para 2009/10 (Tabela 1.6).
Esse processo de concentração da soja nos estabelecimentos com maior área fica
ainda mais evidente na Figura 1.23. Enquanto a área plantada na safra 2002/03 era majoritária
nas unidades com menos de 200 ha, essa configuração vai se alterando fortemente nos anos
sucessivos, com um forte aumento da superfície no estrato acima de mil hectares, que passa a
dominar mais de 70% da área plantada nos últimos anos. Apesar desta concentração, as
unidades menores e intermediárias continuam cultivando a oleaginosa, ainda que com
algumas reduções na superfície entre as safras.
Figura 1.23 – Área plantada com soja por estratos de área total dos estabelecimentos
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Fonte: MGAP (2013).

Além da concentração da soja nos grandes estabelecimentos, ocorreu uma mudança
nas formas de posse das unidades, visto que o arrendamento e a parceria se converteram na
principal forma de controle da terra (dois terço do total), reduzindo a modalidade
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historicamente predominante, a propriedade. Além disso, 77% dos contratos de
arrendamentos de 2008 tinham um prazo menor de três anos. Estas mudanças em curso na
agricultura uruguaia, principalmente na soja, foram dinamizadas por novos atores
empresariais que estão investindo na atividade, em geral de procedência argentina
(Arbeletche e Carballo, 2006). Segundo Blum et al (2008), os argentinos foram atraídos pelas
facilidades tributárias e pelo menor preço da terra em comparação com Argentina, além das
boas condições agroecológicas e de infraestrutura que o Uruguai oferece (solos aptos ao
cultivo, disponibilidade de silos, portos de embarque próximos às lavouras, etc.). Em 2010,
segundo Oyhantçabal e Narbondo (2011), os grandes grupos argentinos controlavam 50% da
soja plantada no Uruguai.
Arbeletche e Carballo (2006 e 2008) construíram uma tipologia para diferenciar os
sojicultores e compreender de forma mais profunda as transformações na fase da produção
agrícola. Segundo os autores, os produtores rurais podem ser divididos entre “novos” e
“velhos”, sendo que o segundo grupo existia tradicionalmente no Uruguai e o primeiro
chegou após os anos 2000. Os “velhos” são subdivididos em cinco grupos: i) produtores
articulados em parcerias, sendo que a principal atividade é agrícola (pouca pecuária bovina) e
a mão de obra é familiar; ii) produtores médios a grandes articulados em parcerias e com
predominância da agricultura; iii) produtores com grande propriedade, destinada
principalmente a pecuária, com uso de mão de obra contratada; iv) produtores médios, cuja
agricultura tem uma importância intermediária (contempla também a produção pecuária),
sendo que a mão de obra é assalariada e a terra é de sua propriedade; v) pequenos produtores
agrícolas familiares. Os novos são divididos em três subgrupos: i) gerenciadores agrícolas; ii)
agricultores muito grandes que têm a agricultura como complemento; iii) médios produtores
com agricultura.
Segundo Oyhantçabal e Narbondo (2011), os “novos produtores” são os principais
protagonistas da concentração de terra, visto que não existiam em 2000 e em 2009 já
representavam 15% dos sojicultores e 57% da área de soja. Dentro desse grupo, merecem
destaque os “gerenciadores agrícolas”, que em 2009 eram formados por 12 empresas (o que
significa 1% dos sojicultores), que controlavam aproximadamente 350 mil hectares (em torno
de 40% de toda área destinada ao cultivo da soja no Uruguai). Conforme Arbeletche e
Carballo,
O poder econômico que possuem e a política competitiva que exercem lhes
permitem, em geral, dispor das melhores terras em cada zona, empurrando os
produtores locais para terras marginais ou para fora do setor. Essa condição,
junto ao uso de tecnologia adequada, e a qualidade do trabalho realizado (em
virtude da seleção dos contratados), e a diversificação que realizam em
diferentes zonas do país, faz com que seu negócio seja vantajoso e uma
excelente oportunidade para investidores externos que não tem a possibilidade
de comprar terras para iniciar o mesmo (Arbeletche e Carballo, 2006, p. 11).
Entre os “gerenciadores agrícolas”, os principais grupos são: El Tejar, Los Grobo
(através de Agronegócios del Plata - ADP), MSU (Manuel Santos de Uribelarrea), Perez
Companc, Adecoagro, Kilafen, Cosechas del Uruguay, Villa Trigo, Ceres Tolvas, Cresud e
Calyx Agro (cujo sócio fundador é a Dreyfus). O Grupo El Tejar é o maior produtor de soja
do Uruguai, possuindo uma superfície (entre própria e arrendada) de 180 mil hectares em
2012, segundo informações da pesquisa de campo realizada em Mato Grosso. Possui áreas de
cultivo em 17 dos 19 departamentos do país, embora a produção se concentre no litoral. O
Grupo se instalou no país em 2003 e privilegiou áreas arrendadas, ainda que após 2008
começasse a captar fundos de investimentos estrangeiros para comprar terras (atualmente
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possui mais de 30 mil hectares próprios no país). Além disso, El Tejar foi responsável por
6,4% da soja exportada em 2012 no Uruguai.
Agronegócios del Plata (ADP) é o nome da firma criada em 2003 pelo grupo
argentino Los Grobo junto com o empresário uruguaio Marcos Guigou. É a segunda empresa
em extensão de área (controlam aproximadamente 90 mil hectares), sendo a maioria
arrendada. Além do plantio, realiza a armazenagem, o transporte (em caminhões próprios e
contratados) e a exportação de 3,5% da soja uruguaia. A MSU (Manuel Santos de
Uribelarrea) é outra firma argentina, instalada no Uruguai em 2004, quando plantou três mil
ha. A superfície foi aumentando ao longo dos anos e chegou a 55 mil hectares em 2010,
estando localizada principalmente no litoral e no sudeste do país. A Adecoagro, também
argentina, controla pelo menos 45 mil hectares no Uruguai (Oyhantçabal e Narbondo, 2011).
Além destes grandes grupos envolvidos com a produção da soja, também ocorre uma
forte concentração nas empresas que compram e exportam a soja. Em termos da origem das
tradings, pode-se diferenciar em três grupos: uruguaias, argentinas e transnacionais. No
primeiro grupo está a Barraca Erro, Cereoil, Cooperativa Agrária Nacional (Copagran) e
Fadisol, que controlam em torno de 35% das exportações de soja nos últimos anos (destaque
para as duas primeiras que concentram em torno de 30%). No grupo das empresas argentinas
encontra-se a Garmet (pertencente ao Grupo Perez Company), Kilafene, ADP (Los Grobo) e
Tafilar (El Tejar), que dominavam 28,6% em 2009, mas nos últimos anos houve uma redução
na participação (UruguayXXI, 2013; COMEX, 2013).
No grupo das transnacionais estão presentes Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge e Noble.
Diferentemente do que ocorre em outros países, principalmente na Argentina e no Brasil, as
empresas não se envolvem com o esmagamento da soja no Uruguai, visto que a
industrialização é marginal no país (cobre apenas 5% do grão). Entretanto, atuam na oferta de
insumos, financiamento, assessoramento técnico, oferta de seguro, transporte, armazenagem e
exportação do grão, que cresceu de US$ 122 milhões para US$ 462 milhões (FOB) entre
2008 e 2012, o que representa 33% de toda soja enviada ao exterior e 7% do total das
exportações uruguaias. A Cargill é a principal empresa no setor, iniciando suas atividades em
2005 por intermédio da Crop Uruguay. Atualmente é a segunda maior exportadora do país
(na sua frente está a Cooperativa Nacional dos Produtores de Leite) e a primeira empresa no
comércio da soja no exterior, com 20% do total em 2012. A Dreyfus e ADM também têm
uma atuação importante no país, somando entre 13% e 16% das exportações de soja de 2008
a 2012. A Bunge e a Noble, apesar de estarem presentes no Uruguai, possuem uma
participação mais recente e modesta, não figurando entre as principais empresas
(Oyhantçabal e Narbondo, 2011; UruguayXXI, 2013; COMEX, 2013).
Um número considerável de produtores está organizado em cooperativas, sendo que a
principal delas é a Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), que surgiu em 2005 a partir da
fusão de 11 cooperativas agropecuárias e sociedades de fomento rural disseminadas no litoral
uruguaio. Atualmente tem mais de três mil produtores agrícolas e pecuaristas. No caso dos
sojicultores, a Copagran oferece insumos, assistência técnica, armazenagem e compra do
grão, que depois é exportado (atualmente controla 4% da soja enviada ao comércio exterior)
ou destinado à produção de biodiesel, pois a cooperativa é uma das investidoras da Biogran,
que produz mais de 300 mil litros ao ano (Oyhantçabal e Narbondo, 2011; Copagran, 2012).
1.3. Dinâmicas, processos e atores no mercado da soja no Cone Sul
Até a metade do século XX a soja era um cultivo experimental nos países do Cone
Sul, não tendo importância econômica e expressividade territorial. Entre as décadas de 1950 e
1960 houve um primeiro movimento de estímulo à produção, principalmente no Brasil, onde
a soja passou a ser incentivada em rotação com o trigo. Como pode ser visto na Figura 1.24, a
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partir de 1970 ocorre um significativo crescimento na área cultivada, puxado principalmente
pelo Brasil e, em menor medida, pela Argentina. As décadas de 1980 e 1990 são marcadas
pelo aumento da superfície, ainda que houvesse períodos significativos de recessão nessas
épocas, sobretudo no Brasil, que se encontrava em crise econômica. Por volta da metade da
década de 1990 aconteceu o chamado “boom da soja” (no Uruguai este processo foi mais
tardio, começando apenas nos anos 2000), cuja principal característica foi a elevada taxa de
crescimento da área cultivada, que dobrou em menos de dez anos. De um modo geral, esta
ampliação segue até o período atual, principalmente no caso do Paraguai e da Argentina,
onde a superfície plantada apresentou aumento ininterrupto ao longo dos últimos 15 anos
(Figura 1.24). Atualmente, a área de soja no Cone Sul ocupa um espaço equivalente à soma
dos territórios da Alemanha, de Portugal e da Bélgica.
Figura 1.24 – Área cultivada com soja no Cone Sul (1961 - 2011)
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Fonte: Faostat (2013).

As Figuras 1.25 e 1.26, que possuem mapas da produção e da área cultivada com a
soja, respectivamente, são instrumentos interessantes para compreender, histórica e
espacialmente, o avanço da soja nos cinco países do Cone Sul16. Enquanto no início dos anos
16

Em relação às Figuras 1.25 e 1.26, cabem duas ressalvas. A primeira refere-se à unidade espacial utilizada,
que buscou certa equivalência entre os cinco países. Esse elemento é particularmente importante para manter a
proporcionalidade quando não se utilizam valores médios, e sim valores absolutos. Para tanto, utilizou-se como
base a Microrregião no Brasil e o Departamento na Argentina, Paraguai e Uruguai. Na Bolívia, isso ocorreu de
forma um pouco mais complexa, pois se mesclou Província, para o caso de Santa Cruz (que é a maior Província
do país e concentra grande parte da produção de soja), e Departamento, para os demais casos. A segunda
ressalva refere-se aos dados, que foram construídos a partir de diferentes fontes: Brasil – Pesquisa Agrícola
Municipal do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE, 2013); Argentina – Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP, 2013); Paraguai – Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG,
2013) e Camara Paraguaia de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco, 2013);
Bolívia – Asosiasión de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO, 2013) e Instituto Nacional de Estadística
(INE, 2013); e Uruguai – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, 2013). A variável “produção de
soja” não apresentou problemas de comparabilidade, uma vez que a “área cultivada com soja” refere-se à área
plantada na Bolívia, na Argentina, no Uruguai e no Brasil (safras 1990/91, 2000/01 e 2010/11), à superfície de
produção no Paraguai e à área colhida no Brasil para a safra 1980/81. Como a análise foi realizada para um
período de 30 anos, em alguns países não havia todos os dados disponíveis por departamento ou província
(apenas dados nacionais), como foi o caso do Paraguai (safra 1980/81) e do Uruguai (safras 1980/81 e 1990/91).
Como na Bolívia há carência de informações a respeito, somente para o último período estavam disponíveis
informações completas. Nestes três países, a distribuição dos dados por departamento e província foi estimada a
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oitenta a oleaginosa estava presente de forma mais significativa no Sul do Brasil e na Pampa
Úmida argentina, ao longo dos anos é possível visualizar a proliferação de cores e pontos
para novas áreas, como o Centro-Norte brasileiro e argentino, o ocidente uruguaio e o oriente
paraguaio e boliviano. Ao longo destes trinta anos, a superfície cresceu três vezes, enquanto a
produção foi ampliada em seis vezes – com taxas muito superiores aos demais países que
cultivam a soja.
Muitos elementos contribuíram para esse processo de dinamização da soja no Cone
Sul, podendo ser divididos em fatores externos e internos. No primeiro caso, em que é
considerado o contexto internacional, os principais fatores responsáveis pela ampliação da
área de soja são: aumento do preço em determinados períodos, quebra de safra em alguns
países produtores, redução dos estoques mundiais, estímulo à produção e consumo de
energias renováveis, acordos comerciais entre os países (garantindo a compra do grão) e
crescimento da demanda mundial da soja e de seus derivados, alavancado em especial pela
China e por outras nações asiáticas17. O peso que estas variáveis internacionais exercem sobre
a produção nacional demonstra, segundo Bonanno et al (1994) e Henderson et al (2002), o
quanto determinado mercado está imerso nas redes globais de produção, fruto dos processos
de liberalização e desregulação econômica.
Entre os impulsos nacionais, nos diferentes países, há uma série de programas e
instrumentos de intervenção que podem ser agrupados em ações setoriais (políticas de crédito
rural, de preços, fundiárias e de ordenamento territorial, pesquisa agronômica, assistência
técnica, etc.) e não setoriais (políticas trabalhistas, ambientais, industrial, comercial, fiscal,
cambial, tributária, migratória, energética, de infraestrutura e serviços, etc.). No entanto, os
impulsos domésticos não podem ser analisados enquanto ações pontuais ou desconectadas,
mas como um conjunto de instrumentos mobilizados para sustentar um modelo de
desenvolvimento agroexportador, que ao longo dos anos foi se modificando e reestruturando
a partir do contexto político-econômico nacional e internacional. É impressionante como este
modelo de política econômica pautado no desenvolvimento agroexportador – que fora
destacado por Celso Furtado nas décadas de cinquenta e sessenta (1959, 1966 e 1969), que se
orienta pela demanda internacional (principalmente dos países industrializados, mas não só) e
que se mantém como provedor de matéria-prima – permanece vigente no momento atual,
apesar de algumas adaptações ao contexto contemporâneo.
Gras e Hernández (2013) exploram como, em pouco tempo, a ideia de modelo
agroexportador nos meios midiáticos e políticos-institucionais deixa de remeter ao passado e
passa a significar um salto ao futuro, rompendo uma agricultura tradicional para uma
agricultura inovadora. Esse resultado é reflexo, em grande medida, da atuação crescente das
entidades de representação do setor, que passam a usar os meios de comunicação para difusão
de tais ideias e ideais. No caso brasileiro, isso pode ser percebido no “Movimento Sou Agro”,
lançado em meados de 2011 por um conjunto de empresas e entidades do agronegócio
nacional. Esta estratégia teve como propósito reposicionar a imagem do agro na sociedade
brasileira, destacando suas contribuições para a geração de emprego e renda, para o
abastecimento interno e para a balança comercial (Bruno, 2012).
Nesse sentido, o mercado da soja insere-se em redes globais ao conciliar a complexa
configuração atual da economia mundial e o histórico modelo de desenvolvimento
agroexportador do Cone Sul, que está fundamentalmente vinculado aos produtos primários
e/ou manufaturados baseados em recursos naturais.
partir de estudos e notícias que retratam a trajetória da soja nestas áreas. Neste sentido, trata-se de
aproximações, que foram mantidas para permitir uma análise espacial-histórica comparada. Brasil e Argentina
possuíam os dados completos.
17
É pertinente apontar que também houve um crescimento da demanda interna no próprio Cone Sul,
inicialmente para alimentação humana e animal e, no período mais recente, para a produção de biodiesel.
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Figura 1.25 – Produção de soja no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia

Fonte: IBGE (2014), MAGyP (2013), MAG (2013), Capeco (2013), ANAPO (2013), INE (2013) e MGAP
(2013).
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Figura 1.26 – Área cultivada com soja no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia

Fonte: IBGE (2014), MAGyP (2013), MAG (2013), Capeco (2013), ANAPO (2013), INE (2013) e MGAP
(2013).

Além dos elementos internacionais e domésticos, Guibert et al. (2011) e Gras e
Hernández (2013) destacam que as transformações tecnológicas e sócio-organizacionais
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também foram imprescindíveis para o boom da soja. Dentro das mudanças técnicas, os
autores apontam a grande importância que teve a introdução do plantio direto e de variedades
transgênicas, que simplificaram o cultivo e o manejo, reduziram os custos de implementação
e aumentaram a produtividade e a rentabilidade. No campo sócio-organizacional, foram as
facilidades de informação e comunicação, a gestão empresarial, as novas ferramentas
financeiras e a organização das empresas em redes de negócios que permitiram a introdução
de fontes financeiras de outros setores, a ampliação da mobilidade dos atores e a
possibilidade de controlar um maior volume de áreas em diferentes regiões.
Como pôde ser visto acima, a soja é a principal atividade agropecuária nos cinco
países, tanto em termos econômicos (valor das exportações) como territoriais (superfície
plantada). Embora o Brasil e a Argentina concentrem, nestas variáveis, os maiores valores
absolutos entre os países do Cone Sul, é no Paraguai onde o processo é mais intenso. Lá, a
área com soja cresceu de forma ininterrupta de 1991 a 2012, passando a ocupar no verão 72%
das terras aráveis do país, além de representar 9,7% do PIB nacional e 42% das exportações
totais. Se, por um lado, estes dados apontam para extrema importância do grão na economia
paraguaia, por outro, destacam a fragilidade e a vulnerabilidade ao possuir grande
dependência em um único produto, que na sua maioria é exportado sem nenhum valor
agregado. Isso se torna ainda mais preocupante quando são analisados os dados por empresa,
pois mais da metade das exportações totais do país são controlados por cinco firmas
estrangeiras (Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus e Noble). Esse cenário ilustra um caso extremo
de dependência da economia em um pequeno número de empresas transnacionais, que estão
ali para usufruir seus recursos naturais e, deste modo, abastecer suas estratégias de
acumulação internacional – independente dos impactos locais e da nocividade de suas ações
para a sociedade e o meio ambiente (Dros, 2004; Schlesinger, 2006; OEA, 2009; Reporter
Brasil, 2010; GenØk, 2012).
A soja (in natura e beneficiada) do Cone Sul segue majoritariamente para exportação,
com valores superiores a 70% em todos os países (Figura 1.27). Esta orientação para
exportação tem diferentes motivações, como a crescente demanda externa (sobretudo pela
oleaginosa em grão), estratégias de acumulação das empresas transnacionais, histórico
agroexportador dos países, etc. O elevado peso do comércio exterior indica a forte influência
que a globalização dos mercados, a integração comercial e a liberalização econômica
exercem sobre esta cadeia produtiva (Giordano, 1999), ampliando a dependência das
empresas transnacionais e das transformações de cunho mais global (Friedland, 1984;
Bonanno, 1994).
Figura 1.27 – Valor das exportações do complexo soja por subprodutos (grão, óleo e farelo)
por país em 2011 (%)
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Fonte: UruguayXXI (2012), SECEX (2014), INDEC (2013), Capeco (2013), IBCE (2013).
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Existem diferenças nos subprodutos da soja que são exportados, havendo duas
situações extremas: a da Bolívia, que envia praticamente toda a sua soja ao exterior com valor
agregado, e a do Uruguai, onde 100% é encaminhado in natura (Figura 1.28). Além do marco
regulatório dos países – que influenciam nos produtos a serem exportados, com mais ou
menos impostos sobre aqueles agroindustrializados – e das estratégias empresariais – que
podem preferir a comercialização em grão para esmagar em outra nação – o país de destino
do produto também influencia. A China, que compra dois terço da soja uruguaia, prioriza o
grão in natura para esmagá-lo no próprio território, enquanto os países andinos, principal
destino da soja boliviana, possuem interesse particular por óleo e farelo.
Brasil e Paraguai exportam óleo e farelo, mas há uma supremacia nas vendas de soja
em grão, que responde por mais de 70% do valor das exportações (Figura 1.28). Nos dois
países, é comum a presença de um marco regulatório que favorece as exportações sem valor
agregado, pois as exportações de matéria-prima são beneficiadas pela redução e isenção de
impostos, o que não ocorre com os produtos industrializados (Rojas Villagra, 2009; Wesz
Junior, 2011). Já na Argentina, as exportações de produtos agroindustrializados no complexo
soja são superiores, atingindo 70% do valor total, sobretudo com farelo. Conforme Fernandes
Filho e Belik (2010), o marco regulatório argentino incentiva o processamento do grão dentro
do país, com taxas de tributação maiores na exportação do grão in natura.
Figura 1.28 – Valor das exportações do complexo soja por subprodutos (grão, óleo e farelo)
por país em 2011 (%)
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Fonte: UruguayXXI (2012), SECEX (2014), INDEC (2013), Capeco (2013), IBCE (2013).

O consumo interno assume um peso diferenciado entre os países, sendo maior no
Brasil e na Bolívia (que absorvem 25% da soja colhida) e menor no Paraguai e no Uruguai
(5%), tendo percentual intermediário na Argentina (15%) (Figura 1.27). Entretanto, existem
alguns movimentos aparentemente incongruentes, como no Uruguai, que exporta quase 90%
da soja colhida de forma in natura, mas importa óleo e farelo de soja. Isso demonstra o poder
das empresas transnacionais na governança da cadeia produtiva, já que, em muitas situações,
é a mesma firma que exporta a soja em grão, esmaga em outro país e depois reenvia os
subprodutos ao Uruguai, com um maior valor agregado, ampliando a sua rentabilidade a
partir destas diferentes modalidades de comércio.
Em relação aos produtores de soja no Cone Sul, está ocorrendo um movimento de
significativa concentração nos estabelecimentos com grandes extensões de terra, fazendo com
que um menor número de produtores manejem superfícies cada vez mais amplas. Conforme a
Figura 1.29, as unidades com área total superior a 1.000 hectares têm uma participação muito
pequena no número de estabelecimentos produtores do grão, mas controlam mais de 45% da
superfície cultivada em todos os países – com destaque para Bolívia e Uruguai, onde superam
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70%. Entre os fatores que favoreceram esta crescente concentração da soja nos grandes
produtores, cabe destacar a própria dinâmica da cadeia produtiva, visto que se trata de um
cultivo com baixa diferenciação do produto final, sendo fundamental o ganho de escala, a
otimização da tecnologia e a negociação de grandes volumes para reduzir custos e ampliar a
rentabilidade (Castro, 1996). Além disso, os médios e grandes estabelecimentos foram,
historicamente, os maiores beneficiados pelas políticas públicas para o setor nos diferentes
países, o que potencializa ainda mais a sua supremacia sobre os demais estratos de produtores
(Plottier e Notaro, 1966; Leite, 2001; Klauck, 2011; Fernández, D., 2013; Pierri, 2013).
Figura 1.29 – Número de estabelecimentos produtores e área cultivada com soja por estratos
de área total por país*

Fonte: IBGE (2014), INDEC (2013), MAG (2010), Pérez Luna (2007) e MGAP (2013).
* Não foi possível utilizar dados padronizados oriundos de uma mesma fonte, o que significa que pode haver
diferenças no conceito da unidade de referência (propriedade rural, unidade de produção, estabelecimento
agropecuário, etc.) entre os países. Além disso, os dados não correspondem ao mesmo ano de referência e foram
usados apenas três extratos de área (menos de 50 hectares, de 50 a 1.000 hectares e acima de 1.000 hectares),
para obter a comparabilidade entre os países.

Entretanto, como pode ser visto na Figura 1.29, os agricultores com menores
dimensões territoriais têm se mantido no cultivo da soja, demonstrando a complexa
composição da estrutura agrária. Esse é o caso do Paraguai, Bolívia e Brasil, onde as
unidades com menos de 50 ha de área total são majoritárias no número de produtores do grão
(superior a 70%), ainda que a sua participação na superfície cultivada seja muito reduzida
(próximo aos 10%). Independentemente das particularidades da trajetória agrária de cada
país, um fator comum entre estes três foi a implementação de programas de colonização em
área de menor densidade demográfica – que ocorreu de modo paralelo às políticas de
modernização da agricultura com vistas ao aumento das exportações, levados a cabo na
segunda metade do século XX (Moreno, 2005; Pérez Luna, 2007; Rojas Villagra, 2009).
Nesse sentido, é possível que exista uma relação entre estes instrumentos estatais de
intervenção e a presença de pequenos produtores de soja18.
18

No caso brasileiro, a presença de estabelecimentos com pequenas extensões de área total no cultivo da soja
também está vinculada, entre outros motivos, às políticas estatais para este público, como o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel
(PNPB), Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar
(PGPAF), Programa Garantia Safra, etc. Estas políticas, ao oferecem para a agricultura familiar crédito de
custeio e investimento, pagamento diferenciado pelo produto, proteção às variações nos preços e seguro em caso
de intempéries climáticas, estimulam o cultivo de soja e a especialização produtiva, integrando cada vez mais os
agricultores familiares às relações de mercado e às demandas da indústria à jusante e à montante (Bueno e Wesz
Junior, 2009; Grisa e Wesz Junior, 2011; Leite, Delgado e Wesz Junior, 2010).
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Como os dados da Figura 1.29 não estão atualizados, acredita-se que essa
concentração esteja ainda mais forte nos últimos anos, tendo em vista o crescimento dos
grandes grupos produtores de grão no período recente no Cone Sul. Não se trata, entretanto,
de grupos homogêneos, sendo possível diferenciar, pelo menos, dois perfis: “modelo
tradicional” e “modelo argentino”. No primeiro caso, trata-se de produtores que geralmente
atuam em apenas um país (embora não sejam necessariamente “nativos”, principalmente no
caso paraguaio e boliviano, onde há muitos brasileiros que se enquadrariam nesta categoria).
Entre as principais características, destacam-se: propriedade da terra (ainda que áreas
complementares sejam arrendadas), trajetória familiar na agricultura, atuação em atividades
complementares (produção de sementes, armazenagem, transporte, etc.), gestão combinada
(familiar e profissional), forte adaptabilidade às novidades tecnológicas, existência de capital
fixo (maquinários, equipamentos e infraestrutura – silos, armazéns, etc.) e articulação com
empresas provedoras de insumos, financiamento e compra do grão. Mesmo com a
denominação de “tradicionais”, é importante assinalar que estes produtores têm modernizado
suas estratégias financeiras e produtivas, mas seguem operando na dualidade ‘propriedade da
terra’ e ‘desenvolvimento da produção’ (Gras, 2012). Os grupos com esse perfil são
majoritários no Brasil, além dos países onde há uma forte presença de produtores brasileiros,
como Bolívia e Paraguai.
O segundo perfil dos grandes grupos surgiu e se consolidou na Argentina e apresenta
diferenças importantes em relação ao primeiro, tais como: controle de grandes superfícies de
terras sem um “enraizamento geográfico”; atuação supranacional; não tem origem rural
(ainda que muitas vezes haja um vínculo setorial); existência quase nula de capital fixo
(geralmente não são proprietários das terras e das máquinas), arrendando grandes extensões
de área (embora nos últimos anos tenham investido na compra a partir de fundos de
investimentos); se organizam em redes de negócios para contratação de equipes de plantio,
aplicação de insumos, colheita e transporte; gestão financeira, econômica, comercial e
agronômica muito profissional; sistema de produção agrária dinamizado pela presença de
capitais externos ao empreendimento (capital financeiro); a comercialização dos produtos é
realizada em mercados de futuros e em alguns casos a exportação é feita pela própria
empresa; compra de insumos em grandes volumes, incluindo importação direta (Arbeletche e
Carballo, 2006; Grosso et al., 2010; Guibert et al., 2011; Gras, 2012; Gras e Hernández,
2013). Este segundo “modelo” cresceu a uma velocidade muito significativa nos últimos dez
anos, espraiando-se para todos os países do Cone Sul. Os principais grupos são El Tejar, Los
Grobos, Adecoagro, MSU e Cresud, que, na safra de 2011/12, controlavam mais 2,5 milhões
de hectares nos cinco países em análise (superfície equivalente ao Estado de Alagoas), sendo
que maior parte das áreas é destinada ao cultivo da soja. A Figura 1.30 evidencia o grande
controle territorial dos cinco grupos, que atuam de forma paralela em pelo menos três países e
possuem uma superfície mínima de 250 mil hectares por firma. Estes atores são exemplo do
processo correlato de concentração e desterritorialização da riqueza nas atividades
agropecuárias.
Conforme Guibert et al. (2011), os novos instrumentos financeiros possibilitam a
expansão para novas regiões e as atuais tecnologias de informação permitem uma gestão
eficiente com amplo desenraizamento geográfico, aproveitando, assim, as economias de
escala. Estes grandes grupos, presentes de forma paralela nos diferentes países, transformam
a relação entre produção, atores e território, visto que mudam com maior frequência as suas
áreas de cultivo por arrendarem grande parte das terras, ficando menos tempo no mesmo
lugar, e exercendo pouca relação nos circuitos econômicos locais, ao comprarem os insumos
e venderem a produção de forma centralizada (incluindo importações e exportações diretas).
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A mobilidade dos atores produtivos, a flexibilidade do capital, a simplificação
tecnológica, as redes de comunicação e a globalização dos mercados se
combinam para definir espaços de produção que vão perdendo certas virtudes
territoriais (proximidade sócio-espacial, manejo econômico, construção
política e governança local, etc.) em benefício de conformações sócioespaciais mais débeis e atravessadas por forças globais que as reestruturam
(Guibert et al., 2011, p. 1).
Figura 1.30 – Área total controlada pelos principais grupos argentinos nos países do Cone Sul
na safra 2011/12*
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Fonte: Farm Land Grab (2011).
* Para construir esta Figura foram utilizados dados de diferentes fontes, que nem sempre compartilham uma
informação idêntica, pois se trata de um setor muito dinâmico, que modifica as suas áreas a cada safra (devido,
principalmente, ao elevado peso do arrendamento das terras) e que nem sempre disponibiliza informações
oficiais sobre sua área de produção. Para tanto, priorizou-se os dados da Farm Land Grab (2011) por serem mais
atualizados (safra 2011/12), complementando-os com dados oficiais de empresas, estudos, sites de notícias,
pesquisa de campo, etc.

Como já foi comentado, no período recente estes grandes grupos têm recorrido ao
capital financeiro para comprar terras. Antes dessa inversão de fundos de investimento na
compra deste capital fixo, tratavam-se de grandes produtores “sem terra” ou com pouca
superfície própria devido ao fato de arrendarem a maior parte da sua área de cultivo. Essa era
a situação, por exemplo, dos grupos El Tejar e Los Grobos, que atuavam como gerenciadores
de contratos e, através deles, combinavam diversos serviços, desde o arrendamento da terra
até equipes de plantio, aplicação de insumos, colheita e transporte. Mas, apesar das
aquisições fundiárias, os arrendamentos continuavam majoritários para El Tejar e Los
Grobos, respondendo por 70% e 90% das suas áreas na safra 2010/11, respectivamente
(Oyhantçabal e Narbondo, 2011).
Em suma, intensas e profundas transformações que vem ocorrendo no segmento de
produção de commodities agrícolas. Entre estas mudanças, observa-se o surgimento de novos
tipos de investidores e novos modelos de negócios agrícolas, que mobilizam variadas fontes
de recursos (com destaque para o capital financeiro), para investir na aquisição de terras, em
inovações tecnológicas e na modernização dos instrumentos de gestão. Inclusive a terra
encontra-se como principal alvo dos fundos de investimentos estrangeiros destinados à
agricultura, pois é visualizada como um “porto seguro” de valorização contínua. Algumas
empresas, como SLC Agrícola, desdobraram-se em dois ramos: produtivo (produção de grãos
em áreas próprias e arrendadas) e especulativo (compra e venda de terras) (Valor Econômico,
2013; Wilkinson e Pereira, 2014).
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Além da valorização da terra, houve um aumento expressivo no preço das
commodities agrícolas nos últimos anos, em especial da soja. Isso provocou um movimento
de capitalização dos produtores e permitiu que alguns pudessem investir na aquisição de
novas áreas, autofinanciar os cultivos e atuar, cada vez mais, em atividades “fora da porteira”,
como produção e/ou revenda de insumos (fertilizantes, sementes e defensivos),
armazenagem, processamento, comercialização, transporte, logística, financiamento, etc.
(Wilkinson e Pereira, 2014). Nesse sentido, é evidente um processo de verticalização dos
atores agrícolas, procurando ampliar seu poder e criar uma maior independência em relação
às empresas a montante e a jusante (este tema será retomado no Capítulo 3).
Outro elemento que merece atenção é a atuação do Brasil e da Argentina enquanto
“polos regionais”. Essa designação não ocorre apenas por concentrarem grande parte da
produção de soja, mas também por “exportarem” aos países vizinhos muitos atores
(agricultores, empresas, cooperativas), tecnologias (OGM, plantio direto, agricultura de
precisão, etc.) e modelos de produção, de gestão e de políticas públicas. Em relação aos
produtores de soja, como já foi destacado, os brasileiros controlam 90% da soja no Paraguai
(inclui-se neste cálculo os brasiguaios) e 40% na Bolívia, enquanto os argentinos produzem
50% da soja uruguaia, além de terem grandes grupos em todos os países do Cone Sul.
No que tange as empresas a montante, houve um intenso e profundo processo de
fusões, aquisições e joint venture nos últimos anos, promovendo uma forte concentração
empresarial. De um modo geral, as empresas transnacionais líderes em nível global são
aquelas que atualmente conduzem o segmento no Cone Sul, com destaque a Yara, Mosaic,
Potash e Agrium no setor de fertilizantes; Bayer, Syngenta, Basf, Monsanto, Dow e DuPont
nos defensivos e sementes; CNH, AGCO e John Deere na indústria de máquinas e
equipamentos agrícolas. Entretanto, há uma grande carência de informações estatísticas neste
elo da cadeia produtiva, dificultando a construção de uma estimativa sobre o poder de
mercado destas firmas nos cinco países em análise. Isso se torna ainda mais complexo em
função do fato de que grande parte dos produtos destas empresas é comercializada por
revendas e representantes, que atuam como intermediários entre a indústria e os produtores
rurais, camuflando suas presenças em determinadas situações.
Em relação às empresas a jusante, as informações secundárias estão mais difundidas.
Atualmente Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus estão presentes nos cinco países. Apesar de
iniciarem suas atividades em períodos diversos, foi nos últimos vinte anos que assumiram
grande protagonismo durante a abertura econômica, liberalização comercial e globalização
dos mercados. Até 1995, apenas Cargill e Dreyfus tinham instalado planta industrial no Brasil
e na Argentina, com um controle inferior a 10% da capacidade instalada de esmagamento
(Figura 1.31). Deste ano em diante, outras empresas, como Bunge e ADM, passaram a
investir nos países do Cone Sul. Uma estratégia inicial, comum para ambas as empresas e
realizada nos diferentes países, foi as realização de fusões e aquisições, através do avanço
sobre as principais firmas em funcionamento no mercado nacional, trocando basicamente a
estrutura patrimonial dos empreendimentos. Após consolidarem o seu controle sobre uma
significativa fatia de mercado, passaram a fazer investimentos na ampliação das unidades já
existentes e na construção de empreendimentos em novas áreas (Pierri, 2008; Rojas Villagra,
2009; Wesz Junior, 2011).
Em 2002 já é possível visualizar o reflexo das fusões e aquisições, quando Bunge,
Cargill, ADM e Dreyfus passaram a dominar 50% da capacidade instalada de esmagamento,
com um controle superior a 100 mil toneladas/dia. Este processo se deu de forma rápida e
agressiva, visto que 1995 havia apenas duas empresas que controlavam 9% da capacidade (16
mil t/dia). A Bunge, em pouco tempo, tornou-se a maior empresa do Grupo ABCD,
controlando 20% da capacidade de beneﬁciamento no Cone Sul em 2002, mesmo que sua
atuação se limitasse ao Brasil e à Argentina (Figura 1.31).
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Apesar de o Grupo ABCD ter ampliado, em termos absolutos, a sua capacidade
instalada ao longo dos últimos anos, chegando próximo das 180 mil t/dia em 2011, o seu
percentual de controle do setor mantém-se no mesmo patamar de 2002 (em torno de 50%). A
maior concentração das empresas está no Brasil e na Argentina, que produzem grande parte
da soja na região, enquanto que na Bolívia estão Cargill e ADM. No Paraguai, apenas a
Cargill possui estrutura para esmagamento da soja – embora ADM, Bunge e Dreyfus estejam
construindo suas indústrias no país, de modo que o Grupo ABCD, após sua conclusão,
passará a controlar 80% da capacidade no Paraguai (Chicago Tribune, 2012). No Uruguai,
ainda que todas as empresas atuem no comércio da produção agrícola, nenhuma possui
esmagadora (isso porque apenas 5% da soja é industrializada no país).
Dentro do Grupo ABCD, Bunge mantém a liderança na capacidade de esmagamento,
com mais de 65 mil t/dia em 2011, seguida pela Cargill, que está presente na Argentina,
Brasil, Paraguai e Bolívia – tendo 90% da sua estrutura industrial concentrada nos dois
primeiros países. A Dreyfus, na terceira posição, possui uma capacidade de 28.300 t/dia
(crescimento de 880% em relação a 1995) e, assim como a Bunge, só atua no Brasil e na
Argentina. A ADM, por sua vez, esmaga soja no Brasil e na Bolívia, atingindo 20 mil t/dia
(Figura 1.31).
Figura 1.31 – Capacidade instalada para esmagamento de soja do Grupo ABCD em 1995,
2002 e 2011 no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia (toneladas/dia)
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Fonte: Wesz Junior (2011), Hinrichsen (2013), PCR (2012), sites das empresas, documentos midiáticos e
pesquisa de campo.

Além desta concentração no esmagamento da soja, a Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus
passaram a investir em outras etapas da cadeia produtiva no Cone Sul, como a produção e
venda de fertilizantes, oferta de financiamento, assessoramento técnico, compra do grão,
industrialização, exportação e vendas no mercado doméstico (Pierri, 2006; Souza, 2007;
Rojas Villagra, 2009; Oyhantçabal e Narbondo, 2011; Wesz Junior, 2011). Esta estratégia de
verticalização da produção tem sido fundamental para a ampliação no valor das exportações
das empresas no Cone Sul, onde são lideres no complexo soja. De 2005 a 2011 a venda
destas empresas ao exterior passou de US$ 12,2 para US$ 33,6 bilhões FOB (crescimento de
174%), enquanto o restante das exportações teve uma ampliação em um ritmo menor (102%).
Como pode ser visto na Figura 1.32, de 2005 a 2007 houve um aumento importante nas
exportações das firmas, mas a queda nos preços internacionais da soja reduziu o valor em
2008, que voltou a crescer nos anos consecutivos. A participação que Bunge, Cargill, ADM e
Dreyfus exercem sobre o valor das exportações totais no Cone Sul cresceu significativamente
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ao longo dos anos, passando de 6,8% em 2006 para 10% em 2011 19. Esta informação
demonstra o elevado poder econômico-comercial que as empresas transnacionais detêm nos
países em análise, figurando entre as primeiras exportadoras a nível geral.
Ainda que a ADM e a Dreyfus tenham apresentado um ritmo de crescimento maior
das exportações, superando os 200% entre 2005 e 2011, é a Bunge e a Cargill que dominam
quase dois terços das exportações totais do Grupo ABCD (Figura 1.32). O Brasil e a
Argentina são os países que possuem maior peso no montante do comércio exterior das
empresas, mas nos últimos anos houve uma redução desta participação: em 2005 somavam
95%, tendo passado a 91% em 2011. O maior valor mobilizado por uma única empresa
ocorreu com a Bunge no Brasil, que alcançou US$ 6,5 bilhões FOB em 2011, valor que
supera as exportações totais do Paraguai no mesmo ano, que chegaram a US$ 5,5 bilhões
FOB.
Figura 1.32 – Exportações totais (em US$ FOB) do Grupo ABCD no Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai (2005 – 2011)
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Fonte: SECEX (2014), INDEC (2013), Capeco (2013), COMEX (2013).

Apesar das exportações de óleo e farelo de soja serem importantes para as empresas
transnacionais, a venda in natura ganhou muita atenção nos últimos anos, em especial após a
crescente demanda da China pelo produto em grão. Atualmente estima-se que Bunge, Cargill,
ADM e Dreyfus controlem 85% das exportações de soja in natura no Cone Sul (Wesz Junior,
2011; INDEC, 2013; Capeco, 2013; COMEX, 2013). Esta é, de fato, uma das principais
estratégias das empresas nos últimos anos, potencializada pelo marco regulatório de alguns
países, como Brasil e Paraguai. Esse contexto mais atrativo às exportações in natura ajuda a
entender a manutenção, em termos relativos, do controle do Grupo ABCD sobre a capacidade
de esmagamento – que ficou em torno de 50% nos últimos dez anos – enquanto que na virada
do século a ofensiva sobre a estrutura industrial era muito maior, como foi demonstrado
acima. Em suma, a exportação in natura ganhou importância para as empresas transnacionais
porque possui demanda crescente, marco regulatório favorável e reduzida necessidade de
investimentos em capital fixo.
Como pôde ser visto acima, o mercado da soja no Cone Sul é fortemente dependente
das empresas transnacionais, considerados os jogadores mais ativos na reestruturação das
regras do jogo global (Flexor, 2006). Estas firmas são os verdadeiros sujeitos da globalização
e da economia mundial, ao promoverem “a integração funcional e a coordenação de
atividades internacionalmente dispersas” (Gereffi, 1999, p. 41). Para Achkar, Domínguez e
19

Nos dados referentes à exportação não foi considerada a Bolívia porque não há informações disponíveis por
empresa no país.
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Pesce (2008), os países do Cone Sul se constituem em “territórios eficientes” para as
cooperações transnacionais devido às condições ecológicas, econômicas, de infraestrutura,
políticas e culturais, que lhes asseguram a reprodução eficaz de seus investimentos.
Ao conciliar a sua inserção nas cadeias globais de valor com a integração vertical nas
diferentes etapas produtivas, as empresas transnacionais intensificaram o comércio intrafirma
baseado na internacionalização da produção, viabilizando assim a flexibilização da oferta por
meio de estratégias globais que otimizam diferentes localizações de plantas produtivas
(Mazzali, 2000). Em termos práticos, trata-se de uma operação comercial realizada entre as
plantas produtivas de uma mesma empresa que estão distribuídas em distintas localidades
(Barbosa, Bomtempo e Baetas, 2009). No setor oleaginoso, é comum que a empresa exporte a
matéria-prima produzida em um país para as suas unidades localizadas em nações que não
cultivam quantidade suficiente de grão. No caso da Bunge, Cargill, ADM e Dreyfus, isso é
visível, pois estas firmas encaminham parte expressiva da produção de soja sul-americana
para as suas próprias unidades na China – país que tem sido a principal área de investimento
do Grupo ABCD na última década, dado o potencial de crescimento do consumo interno.
Paralelamente, as plantas industriais produtoras de fertilizantes espalhadas na Ásia,
Estados Unidos e África exportam o insumo para as empresas localizadas nos países que
carecem deste produto (como é o caso do Cone Sul). Nesse sentido, a modalidade de
comércio intraﬁrma, baseada na internacionalização da produção, favorece a “integração
vertical transnacional de cadeias produtivas, de forma a viabilizar a ﬂexibilização da oferta,
através de estratégias globais” (Lima, M., 2006, p. 4). Além de possibilitar uma integração
vertical mais completa, as vendas intraﬁrma permitem reduzir os custos na aquisição dos
produtos através da negociação entre pares; extrair o potencial produtivo e econômico de
cada nação e circular entre elas os diferentes produtos; eliminar intermediários por meio da
atuação de uma mesma empresa em diferentes ramos e países, amortecendo os custos de
transação; e diminuir o preço de venda dos seus produtos em relação aos concorrentes.
Paralelamente, “as subsidiárias das firmas transnacionais beneficiam-se de condições de
financiamento diferenciadas devido ao menor custo do crédito nos países mais ricos. Além
disso, essas unidades econômicas tem um acesso privilegiado à tecnologia de ponta da
matriz” (Flexor, 2006, p. 86).
Ao usufruir do potencial produtivo de cada nação, mantendo a sua fonte de
investimento e desenvolvimento tecnológico nos países mais capitalizados, as empresas
transnacionais promovem a emergência de uma nova divisão internacional do trabalho,
reorganizando a formação de novos locais estratégicos da economia mundial por meio de
novas regiões produtoras e de novas zonas de processamento, mas mantendo a fonte
financeira original (Santos, B., 2002). Após a crise financeira de 2008, as firmas
transnacionais reduziram o seu abastecimento com crédito dos países ricos e passaram a
conciliar com o acesso aos recursos de nações em desenvolvimento, como no BRICS (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul).
Em suma, a atuação global e vertical das empresas transnacionais dinamiza sua
competitividade, ampliando a margem de lucratividade e o faturamento interno destas firmas,
e intensificando ainda mais os processos de internacionalização dos mercados, concentração
empresarial e desnacionalização das ﬁrmas na cadeia produtiva da soja. Como afirmam
Murdoch e Marsden (1995), estes processos em que uma mesma firma mobiliza grande
dispersão geográfica demonstram a enorme fluidez das redes de atores que estruturam as
relações globais do sistema agroalimentar.
Apesar da supremacia do Grupo ABCD, algumas firmas de capital nacional têm se
mantido, assim como um menor número tem expandido os seus negócios, figurando entre as
principais do complexo soja. Esse é o caso das empresas: i) Aceitera General Deheza (AGD),
Molinos Rio de la Plata e Vicentin na Argentina, que possuem 22,7% da capacidade de
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esmagamento e respondem por mais de 30% das exportações de óleo e farelo (Hinrichsen,
2013; MAGyP, 2013); ii) Industrias Oleaginosas (IOL) e Granos na Bolívia, que detém 27%
da capacidade esmagamento do país (PCR, 2012); iii) Barraca Erro e Cereoil no Uruguai, que
controlam em torno de 30% das exportações de soja nos últimos anos (COMEX, 2013); iv)
Amaggi e, em menor medida, Caramuru e Imcopa no Brasil, que detém 10% da capacidade
de esmagamento da soja (Abiove, 2014). A única exceção ocorre no Paraguai, onde o
complexo soja é dominado pelas empresas transnacionais líderes e por grupos brasileiros e
argentinos (Rojas Villagra, 2009).
Mesmo não alcançando o patamar atual do Grupo ABCD, houve nos últimos anos um
crescimento dos investimentos de origem asiática. A empresa estatal chinesa Cofco, que
desde o início de 2014 tem o controle majoritário da Noble e Nidera, também está se
expandindo no Cone Sul. A Noble, que inicialmente estava limitada à compra de grandes
volumes de soja em grão no Cone Sul, passou a investir na industrialização na região e já
possui uma unidade em funcionamento na Argentina (Timbúes/Santa Fe) e outra no Brasil
(Rondonópolis/Mato Grosso), além de estar construindo outra no Paraguai. Paralelamente,
houve a entrada de tradings japonesas no setor, como Marubeni (via Gavilon), Sojitz (via
CGG Trading e Cantagalo), Mitsui (via Multigrain) e Mitsubishi (via Ceagro e Sollus), que
atuam tanto no elo a jusante como na produção agrícola, controlando mais de 300 mil
hectares de áreas agricultáveis (Valor Econômico, 2013).
Outra semelhança presente nos cinco países analisados diz respeito aos impactos
negativos que a expansão da soja tem provocado. Apesar destes elementos não terem sido
objetos de análise neste trabalho, vários autores (Dros, 2004; Schlesinger, 2006; Moraes Silva
e Melo, 2009; OEA, 2009; Repórter Brasil, 2010; GenØk, 2012; entre outros) destacam as
consequências e implicações deste modelo de produção em determinadas regiões,
considerando as dimensões sociais (concentração da terra e da renda, conflito agrário,
intensificação da pobreza, aumento das desigualdades, expulsão de produtores e comunidades
tradicionais das suas áreas de origem, etc.); ambientais (desmatamento, queimada, uso
intensivo de agroquímicos, contaminação do solo e da água, uso de semente transgênica,
etc.); culturais (principalmente quando ocorre à entrada de produtores de outras regiões, que
introduzem novas tradições e muitas vezes desqualificam os modos de vida nativos); e
econômicas (aumento do preço das terras, redução da diversidade de atividades
agropecuárias, primarização das exportações, redução dos empregos gerados, grande
dependência das empresas transnacionais, etc.).
***
Não obstante as diferentes e particulares trajetórias econômicas, políticas, culturais,
organizacionais, científico-tecnológicas e jurídico-institucionais de cada país, existem muitos
elementos comuns na cadeia da soja no âmbito do Cone Sul, como pôde ser visto. Foram
poucos os períodos e movimentos que destoaram de um fluxo semelhante e convergente,
como é o caso do mercado boliviano em relação ao destino da soja (tanto no que se refere ao
elevado nível de industrialização como aos países compradores) e ao perfil dos produtores,
que parece ser mais diversificado em alguns casos quando comparado com outros (embora a
carência de estudos comparativos a nível regional impede que esse pressuposto seja
confirmado). Em suma, são evidentes as semelhanças, complementaridades e interconexões
do complexo soja entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
O crescente grau de globalização da cadeia produtiva da soja é, sem dúvida, um
elemento chave que condiciona elevada similaridade, sincronismo e inter-relação entre os
países analisados. Embora a internacionalização deste mercado exista desde o princípio –
através do preço, da demanda externa e da produção nos outros países –, nos últimos anos ela
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vem se intensificando cada vez mais, por meio da presença de produtores estrangeiros, de
empresas transnacionais atuantes em diversas fases da cadeia produtiva, da crescente
importância do mercado externo, e da presença de capitais não agrários e estrangeiros na
produção de soja, etc.
Em suma, o mercado da soja está fortemente inserido nas redes globais de produção, o
que pode ser visualizado na presença de atores/empresas transnacionais (tanto a montante
como a jusante); elevada dependência do mercado externo (importações de insumos e
exportações de soja em grão e processada); alta concentração de capitais e firmas (que ocorre
tanto na etapa industrial como na esfera da produção com a difusão dos grandes grupos
empresariais de origem argentina); forte dependência dos preços internacionais e do
desempenho produtivo dos outros países; desenvolvimento de processos de produção
flexíveis e multilocais (visualizado tanto por meio das indústrias como dos produtores);
avanço do capital financeiro internacional, direcionado tanto ao financiamento dos produtores
como à compra de terras; presença de fóruns internacionais onde os interesses entre os atores
são negociados e regulamentados (como a Round Table) (Bonanno et al., 1994; Murdoch e
Marsden, 1995; Humphrey e Schmitz, 2002; Santos, B., 2002).
O conjunto de processos e dinâmicas complementares e interdependentes no mercado
da soja no Cone Sul demonstra a vitalidade e a magnitude das redes de produção no processo
de globalização econômica (entendido enquanto atividades econômicas funcionalmente
integradas e socialmente relacionais que vão além das fronteiras nacionais). Como destacado
por Henderson et al. (2002) e Coe et al. (2004), nesses processos, o Estado nacional, ainda
que tenha um peso fundamental na criação de leis, políticas públicas e barreiras regulatórias,
é, no momento atual, transpassado por atividades econômicas que formam, como sugeriu a
Syngenta, uma verdadeira “República Unida da Soja”.
Após um panorama do mercado da soja em nível global e regional (que também
incluiu a situação brasileira), o próximo capítulo aproxima a lente de análise, se debruçando
sobre a situação mato-grossense. Para tanto, o Capítulo 2 está dividido em duas partes, sendo
que na primeira são traçadas as principais características do estado em termos de ocupação
territorial, evolução da malha municipal e transformações demográficas, econômicas e
agrárias. A segunda parte, por sua vez, analisa o mercado da soja em Mato Grosso, com
ênfase na expansão do cultivo, nas particularidades dos atores (produtores rurais e indústrias
a montante e a jusante) e nas relações estabelecidas entre eles.

81

CAPÍTULO 2

ESTRUTURAS DE MERCADO NA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA EM MATO
GROSSO

O estado de Mato Grosso está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, possui
uma área de 903.366 Km2 (equivalente à soma do território da França e da Alemanha) e faz
fronteira com Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia, além da
Bolívia. O estado está organizado em cinco mesorregiões, 22 microrregiões e 141
municípios, cuja capital é Cuiabá. Além disso, contém três biomas: cerrado (39% da
superfície), floresta amazônica (54%) e pantanal (7%); bem como três unidades
geomorfológicas: planaltos, depressões e planícies (IBGE, 2014).
O Mato Grosso, ao longo do século XX, foi alvo de inúmeras iniciativas de expansão
da fronteira20, que ocorreram por meio do extermínio e despovoamento de modos de vida
tradicionais, fabricando assim um grande estoque de terras e vazios demográficos
(Fernández, A. J. C., 2007). Esse processo, que será mais bem explicado adiante, foi
fundamental para o avanço da produção agropecuária. Atualmente o estado é qualificado
como a “fazenda do Brasil” (ou do mundo, para os mais otimistas), dada a grande
disponibilidade de recursos naturais, condições edafoclimáticas favoráveis, uso intenso de
inovações tecnológicas e elevada produtividade. Nesse cenário, a soja é a protagonista. O
grão é o principal produto da pauta de exportações e utiliza grande parte da área cultivada
com lavouras temporárias no estado. Além disso, os principais municípios produtores estão
entre as localidades com maior PIB. Em nível nacional, o Mato Grosso é o estado líder na
produção de soja.
O objetivo deste capítulo é analisar o mercado da soja em Mato Grosso, com ênfase
na expansão do cultivo no estado, nas características dos atores (produtores rurais e indústrias
a montante e a jusante) e nas relações estabelecidas entre eles. Contudo, antes de entrar nesse
debate, cabe traçar as principais características do estado e as transformações ocorridas nas
últimas décadas, a fim de compreender o cenário em que o complexo soja está inserido.
As análises realizadas e os dados utilizados consideram apenas a abrangência
territorial do atual estado de Mato Grosso, mesmo para períodos anteriores à divisão de
Rondônia e Mato Grosso do Sul. Para tanto, os dados dos Censos Agropecuários e
Demográficos foram recalculados para manter a mesma unidade de referência, sendo
considerados apenas os municípios/zonas/microrregiões que pertenciam ao recorte espacial
em vigor21.
20

É importante atentar para o fato de que o tema do avanço da fronteira foi amplamente comentado no Brasil,
tanto pelos representantes do agronegócio quanto por alguns acadêmicos. Contudo, como bem argumenta
Bernardes (2005), é preciso ponderar que, no caso de Mato Grosso, não se trata de um avanço sobre terras
“vazias”, onde os “pioneiros” fizeram a ponte entre o mundo selvagem e a civilização, levando o progresso. Ao
contrário disso, havia indígenas, posseiros, garimpeiros, seringueiros, etc. Nesse sentido, é interessante a
contribuição de Martins (1996), que argumenta que o avanço da fronteira se caracteriza pela nova racionalidade
econômica, pela constituição formal e institucional de novas mediações políticas, pela expansão dos mercados e
pela introdução de novas concepções de vida.
21
Em 1940 os dados foram baseados nos municípios de Alto Araguaia, Alto Madeira (atual Aripuanã),
Araguaiana (atual Barra do Garças), Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Lajeado (atual Guiratinga), Mato Grosso
(atual Vila Bela da Santíssima Trindade), Livramento (atual Nossa Senhora do Livramento), Poconé, Poxoréu,
Rosário Oeste e Santo Antônio (atual Santo Antônio do Leverger). Em 1950 foram utilizadas: Zona Aripuanã,
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2.1 Mato Grosso nas últimas décadas: transformações em curso
Este item tem como objetivo apresentar um panorama das principais transformações
de Mato Grosso nas últimas décadas, em especial de 1940 ao período recente, com destaque
às atividades econômicas historicamente desenvolvidas, às políticas públicas de ocupação e à
configuração da malha municipal, além das mudanças demográficas, econômicas, agrárias e
produtivas. Esse exercício é fundamental para compreender o contexto em que o cultivo da
soja está inserido no estado, bem como apontar para o plano de fundo presente nas regiões
produtoras do grão. Dado o objetivo desta tese, é central mapear e caracterizar o Mato Grosso
nos seus diferentes aspectos e dimensões.
2.1.1 Atividades econômicas e políticas públicas de ocupação
A formação da Província de Mato Grosso está associada à descoberta em 1719 de
lavras de ouro nos rios Coxipó e Córrego da Prainha, formadores do rio Cuiabá (localidade da
atual capital do estado). O enfraquecimento destas minas promoveu a abertura de novas
frentes de mineração na região do Guaporé. Próximo aos garimpos, algumas áreas foram
ocupadas – por meio de Cartas de Sesmarias – para a criação de gado e produção de
alimentos, suprindo, parcialmente, as demandas dos núcleos de mineração (Fernández, A. J.
C., 2007; Higa, 2005).
A queda da produção de minérios e o isolamento de outras províncias e do mercado
internacional resultaram em uma estagnação econômica da região. Mas, com o fim da guerra
do Paraguai em 1870, o transporte fluvial pelo rio Paraguai foi retomado e a província de
Mato Grosso passou a importar produtos industrializados e exportar matérias-primas. Entre
os produtos agropecuários de maior expressividade econômica, pode-se destacar a pecuária
bovina e o cultivo da cana-de-açúcar. Da cana era produzido o açúcar, a rapadura, o álcool e a
aguardente, que inicialmente atendiam o consumo nos garimpos, mas em seguida passam a
abastecer os núcleos urbanos que se formavam (Cuiabá, Vila Bela, Cáceres, Chapada e Santo
Antonio do Leverger), além de ser exportada. Também compunha as atividades econômicas
de Mato Grosso a extração de madeira, seringa, erva-mate, poaia22 e látex, que concentravase principalmente nas matas ciliares e na floresta amazônica (Fernández, A. J. C., 2007;
Siqueira, 2002).
Em suma, do período colonial até o início do século XX, as principais atividades
econômicas de Mato Grosso estiveram associadas, predominantemente, ao extrativismo
mineral (ouro, diamante, etc.) e vegetal (madeira, erva-mate, poaia e látex), ao uso de
pastagens nativas para pecuária (localizadas na baixada cuiabana e nas bacias do Pantanal,
Guaporé e Araguaia) e ao desenvolvimento de lavouras em áreas de maior fertilidade natural,
próximas aos canais de navegação, como no caso da produção de cana-de-açúcar para os
engenhos (situada na Bacia do Prata) (Fernández, A. J. C., 2007; Higa, 2005; Siqueira, 2002).
Portanto, havia uma grande quantidade de terras, sobretudo nas áreas de cerrado
(Planalto dos Alcantilados – Alto Araguaia, Planalto e Chapada dos Guimarães, Planalto e
Chapada dos Parecis), que ainda não estavam sendo exploradas por atividades econômicas.
Zona de Chapada, Zona Leste, Zona da Encosta e Zona Pantanal (menos os municípios de Aquidauana e
Corumbá, pertencentes ao atual Mato Grosso do Sul). Em 1960 o recorte seguiu a Zona de Aripuanã, Zona da
Chapada, Zona de Poxoréu (Leste), Zona da Encosta Norte e Zona da Baixada Norte. Em 1970 foram
consideradas as microrregiões: Alto Guaporé-Jauru, Alto Paraguai, Baixada Cuiabana, Garças, Norte MatoGrossense e Rondonópolis. Nos registros de 1975, ainda que a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
não estivesse efetivada (o que ocorreu formalmente em 1977), os dados já foram apresentados em separado.
22
Poaia é um arbusto cuja raiz é rica em emitina, utilizada na fabricação de diversos medicamentos.
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Este vasto território era tradicionalmente ocupado por diferentes povos indígenas, os quais se
constituíam, na perspectiva do governo, em verdadeiras barreiras para o avanço da fronteira
agrícola. Por isso, estas áreas passaram a ser alvo dos programas de colonização a partir dos
anos trinta. O primeiro programa foi “Marcha para Oeste”, lançado em 1937 por Getúlio
Vargas, que tinha como objetivo unificar as fronteiras econômicas e políticas, garantindo a
integridade nacional, que se encontrava fragmentada pela existência de grandes vazios
demográficos (Ricardo, 1970). Para tanto, em 1943 foram criadas duas estratégias interrelacionadas: i) a expedição Roncador-Xingu, que tinha por objetivo reconhecer uma vasta
área no Norte de Mato Grosso, bem como definir locais estratégicos para formação de
cidades, pistas de pouso e estradas; ii) a Fundação Brasil Central, cuja finalidade era
implantar núcleos populacionais, criando infraestrutura para a chegada dos emigrantes (Villas
Bôas e Villas Bôas, 2012; Ricardo, 1970; Siqueira, 2002). Estes programas nacionais
promoveram um processo de expropriação das terras indígenas para torná-las disponíveis às
frentes de expansão. Segundo Fernández (2007, p. 157-159),
a “disponibilidade” dos chamados “grandes estoques” de terras, encravados
nos denominados “vazios” populacionais, decorre de um longo processo social
de construção de novos territórios, processo esse pautado na desarticulação e
desestruturação de territórios tradicionais de caça, pesca, roças, moradia,
rituais, conflitos e lazer dos povos indígenas [...]. Portanto, a expansão da
fronteira ocorreu através do despovoamento e da desterritorialização de modos
de vida tradicionais [...]. Assim se fabricou o “grande estoque de terras” e os
“vazios demográficos”, que foram os motes dos programas voltados a realizar
a unificação da “fronteira política” com a “fronteira econômica”.
Em 1949 é aprovado o Primeiro Código de Terras de Mato Grosso, o qual foi
“aprimorado” em 1951, proporcionando maior liberdade na legislação da venda de terras
devolutas, por meio da concessão a empresas particulares. Para estimular as vendas, foi
definido um preço para a comercialização das terras, que oscilava de sete a dez cruzeiros
(enquanto que em Goiás, por exemplo, os preços médios variavam de 44 a 279 cruzeiros). Os
baixos preços e as facilidades legais de requerimento refletiram-se no crescimento da venda
das terras devolutas. De 1951 a 1955 o Órgão de Terras do Estado de Mato Grosso recebeu
20,7 mil requerimento de compra e regularização de terras, o que resultou em 10,3 mil
concessões e 7,3 mil emissões de títulos provisórios, totalizando 21,9 milhões de hectares;
ainda foram emitidos 3,1 mil títulos definitivos, distribuídos em 11 milhões de hectares
(Moreno, 2007). Portanto, 36,4% da área de Mato Grosso foi vendida em cinco anos para
empresas particulares (incluindo neste cálculo tanto os títulos provisórios quanto os
definitivos).
No regime militar (1964 a 1985) ocorre uma nova fase de ocupação do território
mato-grossense por meio da criação de diversos programas, que visavam o avanço dos
projetos agropecuários. Por um lado, esta iniciativa tinha como foco amenizar os problemas
agrícolas, agrários e demográficos em processo no Nordeste e no Sul do país, onde estavam
presentes os conflitos fundiários, a ausência de políticas para os camponeses e as precárias
relações de trabalho. Por outro lado, havia uma preocupação com a segurança nacional, visto
que se tratava de uma vasta região de fronteira “desabitada” (Tavares dos Santos, 1993;
Fernández, A. J. C., 2007).
Nos parágrafos a seguir são apresentados os principais planos e programas executados
durante o regime militar em Mato Grosso, destacando as áreas de ação e os instrumentos de
intervenção. Dado o foco desta tese, não será realizada uma análise mais aprofundada sobre
os resultados destas políticas públicas, apenas uma recuperação das ações do Estado no
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período selecionado, fazendo um breve resgate dos mesmos a partir da leitura de alguns
autores que discutem o tema.
O primeiro destes programas foi o Plano de Valorização Econômica da Amazônia23
(PVEA), institucionalizado em 1966, cujo objetivo era promover o desenvolvimento
autossustentado da economia e o bem-estar social da Região Amazônica, de forma harmônica
e integrada à economia nacional. Para coordenar e executar o Plano, foi criada a
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. O PVEA se estruturava em
três áreas de ação: a) políticas de incentivos fiscais; b) disponibilização de terras; c)
construção de infraestrutura (sobretudo estradas). Com essas medidas, buscava-se atrair o
interesse de grandes empresas das regiões Sudeste e Sul para investir na Amazônia. Para isso,
foi criada a Lei 5.174 em outubro de 1966, que dava o direito de uma empresa investir até
50% do seu imposto de renda em projetos agrícolas, pecuários e industriais na Amazônia.
Ademais, quando instaladas, gozavam de isenção plena do imposto de renda e de facilidades
no acesso a terra (Fernández, A. J. C., 2007). É pertinente atentar que os grandes
estabelecimentos foram os principais beneficiados. De 1966 a 1976 a SUDAM financiou 194
projetos de desenvolvimento econômico em Mato Grosso, sendo 0,44% para os imóveis com
até 5 mil ha, 5,44% em imóveis com até 10 mil ha e 94,12% naqueles acima de 10 mil ha
(predominando aqueles com área entre 20 e 50 mil hectares)(Fernández, A. J. C., 2007).
Em 1970, foi criado o Plano de Integração Nacional (PIN), que tinha como foco
promover uma maior integração da economia. Para tanto, a prioridade era construir rodovias,
como a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, e a Transamazônica, reservando uma faixa de
10 quilômetros de cada lado das rodovias para colonização e reforma agrária, a fim de
promover a expansão da fronteira agrícola. No ano seguinte, essa extensão seria ampliada
para cem quilômetros, garantindo à União um controle sobre mais de 60% do território matogrossense (Moreno, 2007; Rocha, 2010).
Em 1971 o governo federal criou o Programa de Redistribuição de Terras e de
Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra). Com “recurso inicial de quatro
bilhões de cruzeiros, valor duas vezes maior do que o destinado para a abertura da BR-163 e
Transamazônica, o programa tinha por objetivo incentivar a implantação dos projetos de
colonização, bem como assegurar recursos para a abertura de áreas e aquisição de insumos”
(Fernández, A. J. C., 2007, p. 163). Conforme Rocha (2010), a previsão era vender estas
terras para pequenos e médios produtores da região e ainda financiar parte da transação
mediante a concessão de empréstimos fundiários. Entretanto, o Proterra seguiu a direção
contrária ao possibilitar aos grandes empreendimentos agropecuários o acesso a amplas
extensões de terra com juros subsidiados e todos os benefícios previstos no programa.
Segundo Martins (1984), os estabelecimentos com mais de mil hectares receberam 71% das
terras de 1970 a 1975.
Também em 1971 foi criado o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Prodoeste) que, grosso modo, visava investimentos em infraestrutura de transporte
(basicamente construção de malha rodoviária) no intuito de proporcionar o escoamento da
produção até os principais polos de comercialização, consumo, industrialização e exportação.
O programa estava em consonância com os objetivos traçados no PIN ao dotar a região de
infraestrutura básica na intenção de direcionar fluxos migratórios provindos de regiões onde
se iniciavam os conflitos por terra ou de áreas densamente povoadas (Rocha, 2010).
Ainda em 1971, foram criados os Corredores de Exportação Articulados (Corexport),
que tinham como objetivos: diversificar e aumentar as exportações de produtos
agropecuários; modernizar a economia por meio da implantação de infraestrutura de
23

É importante destacar que o estado de Mato Grosso faz parte da Amazônia brasileira por meio da Lei 1.806 de
6 de janeiro de 1953. Com esse dispositivo, a Amazônia Brasileira passou a ser chamada de Amazônia Legal,
constituída por conceito político e não necessariamente por imperativos geográficos.
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produção e comercialização dos produtos agrícolas; aumentar o consumo interno. Em termos
práticos a principal meta era viabilizar o acesso de Mato Grosso aos quatro principais portos
de escoamento da produção brasileira: Porto de Tubarão/ES, Porto de Santos/SP, Porto de
Paranaguá/PR e Porto do Rio Grande/RS (Moreno, 2005; Silva, F. V., 2011).
Em uma linha próxima ao Prodoeste, foi institucionalizado em 1974 o Programa de
Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Poloamazônia), com recursos para
promover o aproveitamento integrado das potencialidades agropecuárias, agroindustriais e
florestais de 15 regiões selecionadas, sendo que três estavam localizadas em Mato Grosso:
Xingu-Araguaia, Juruena e Aripuanã. Estes polos receberam obras de infraestrutura, tornando
possível a implantação da vários projetos de colonização de pequenos e médios produtores na
região (Tavares dos Santos, 1993; Rocha, 2010).
O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) vigorou de 1975 a 1980 e
tinha como objetivo “promover o rápido desenvolvimento e a modernização das atividades
agrícolas no Centro-Oeste brasileiro. Por meio deste programa, o governo federal buscou
fortalecer a infraestrutura dessas áreas de forma que elas servissem de polos de
desenvolvimento para a agricultura no cerrado” (Queiroz, 2004). Entre 1977 e 1979, cerca de
3,7 milhões de hectares foram beneficiados pelo Polocentro, com investimentos diretos em
rodovias, armazenagem, crédito rural, rede elétrica, incentivos fiscais, recursos para pesquisa
agropecuária e assistência técnica. Segundo Warnken (1999), o programa foi direcionado
principalmente às grandes e médias propriedades rurais, visto que apenas 10% das linhas de
crédito destinaram-se aos estabelecimentos com área inferior a 200 hectares. O Polocentro
viabilizou a incorporação de quase 2,5 milhões de hectares à agricultura intensiva e à
pecuária no cerrado brasileiro, sendo a soja um dos cultivos mais beneficiados.
O Prodecer (Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do
Cerrado) foi criado em 1979 e visava fortalecer a ocupação do cerrado com bases técnicas e
gerenciais modernas, por meio do acordo firmado entre o Brasil e o Japão para a produção de
soja no cerrado, visto o interesse do país asiático na importação da oleaginosa. Um de seus
objetivos foi o assentamento de agricultores do Sul e Sudeste do país que tivessem
experiência no uso de tecnologias e que possuíssem vínculos com cooperativas agrícolas ou
associações de produtores rurais (Inocêncio e Calaça, 2009). O Prodecer foi implementado
em três fases, cobrindo os Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goiás, Bahia, Tocantins e Maranhão, onde foram realizados 21 projetos com 758 assentados,
incorporando 353.748 hectares de cerrados ao processo produtivo (Warnken, 1999; Rocha,
2010).
Por fim, cabe considerar o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do
Brasil (Polonoroeste), criado em 1981 com 66% dos recursos oriundos do governo brasileiro
e 34% do Banco Mundial, sob a coordenação da Superintendência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco). Esta política abrangeu a área de influência da rodovia BR-364, entre
Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), e teve como ações: i) pavimentação da rodovia; ii)
construção e a consolidação da rede de estradas vicinais; iii) implantação e consolidação de
projetos integrados de colonização e assentamento dirigido; iv) execução de serviços de
regularização fundiária; v) apoio às atividades produtivas (pesquisa, assistência técnica,
crédito rural, armazenamento e comercialização), além da expansão dos serviços sociais
(educação e saúde) e da melhoria na infraestrutura de pequenas comunidades rurais; e vi) a
preservação do sistema ecológico e o apoio às comunidades indígenas (Brasil, 1981).
Entretanto, Souza e Pessoa (2009) argumentam que o principal objetivo do Polonoroeste era
o asfaltamento dos 1.400 km da BR-364 entre Cuiabá e Porto Velho. Segundo Moreno
(2005), o Polonoroeste contribuiu para acelerar a apropriação capitalista da terra por grupos
empresariais, bem como o aumento do fluxo migratório de colonos que se dirigiam aos
projetos de colonização. Com isso, houve uma redução dos territórios indígenas (ainda que
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algumas áreas tenham sido demarcadas) e o aumento da degradação ambiental (queimadas,
desmatamento, mau uso do solo, etc.).
De acordo com Rocha (2010) e Moreno (2005), outras políticas públicas poderiam ser
igualmente destacadas em Mato Grosso, tais como: o Programa de Desenvolvimento
Integrado do Araguaia e Tocantins (Prodiat), o Programa de Desenvolvimento Integrado Eixo
Norte (Prodien), o Programa Especial de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
(Promat), o Programa de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso
(Prodeagro), o Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural (Probor), o Programa
de Desenvolvimento Industrial (Prodei), etc.
Como poder ser visto, as diferentes políticas públicas descritas acima (PVEA, PIN,
Proterra, Corexport, Prodoeste, Poloamazônia, Prodecer, Polocentro e Polonoroeste)
promoveram, em distintas regiões de Mato Grosso, incentivos fiscais, concessão de terras,
construção de infraestrutura, modernização da agricultura, ocupação do território, etc. Apesar
de os grandes produtores serem os principais beneficiados por estes programas, também
foram criados programas de colonização em regime de pequenas propriedades. Em relação
aos programas de colonização, existem basicamente duas modalidades: oficial e particular.
Na Colonização Oficial cabe ao poder público, neste caso o INCRA, planejar,
coordenar e executar as atividades necessárias para implantação do projeto.
No período de 1970 a 1980 foram criados no estado de Mato Grosso nove
Projetos de Assentamento Rápido, em uma área de 270 mil hectares, para
atender 4.524 famílias. No início dos anos de 1970 foram criados quatro
Projetos de Ação Conjunta (PAC) em 510 mil hectares, com capacidade para
assentar 7.579 famílias. Nesta modalidade, o INCRA era responsável pela
implantação da infraestrutura e titulação dos lotes e a cooperativa assumia a
administração e manutenção dos projetos.
Na Colonização Particular, modalidade de assentamento criada com a
finalidade de “complementar e ampliar a ação do Poder Público na política de
acesso à propriedade rural”, a empresa colonizadora tinha a responsabilidade
de planejar e executar todas as etapas do projeto de colonização. Ao longo dos
anos de 1970 e 1980 foram criados 88 projetos de colonização particular24,
abrangendo uma área de 3,2 milhões de hectares, com capacidade para
assentar 20 mil famílias em lotes rurais e 49 mil em lotes urbanos. Estas áreas
eram destinadas, prioritariamente, para colonos da região Sul (Fernández,
2009, p. 10-11).
Portanto, foram criados mais de cem projetos de colonização (entre particulares e
oficiais) de 1970 a 1980, beneficiando diretamente 81 mil famílias (entre lotes rurais e
urbanos) em uma superfície de aproximadamente 4 milhões de hectares (equivalente ao
território da Holanda). A Figura 2.1 confirma que a implementação dos projetos de
colonização se deu majoritariamente na faixa de cem quilômetros ao longo das estradas
federais, sobretudo na região do Médio Norte Mato-grossense, que compreende o Planalto
dos Parecis, até então pouco explorada por processos anteriores de ocupação.

24

Fernández (2007) aponta para a presença de grande número de empresas de colonização privada em Mato
Grosso, que estava vinculada à facilidade de aquisição de terras e às vantagens financeiras concedidas pelo
Estado. A colonização privada se transformou em uma lucrativa atividade econômica: compravam-se terras a
preços baixos (ou adquiria-se direto da União ou por meio de processos irregulares de grilagem) e as revendiam
aos colonos a preços superiores.
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Figura 2.1 – Localização dos projetos de colonização criados em Mato Grosso entre 1970 e
1980

Fonte: Piaia (2003).

2.1.2 Evolução da malha municipal do atual estado de Mato Grosso (1940-2010)25
A Capitania de Mato Grosso foi criada em 1748, em uma área que até então era
considerada sob o domínio da Coroa Espanhola, segundo o Tratado de Tordesilhas.
Procurando garantir o direito das terras recém-ocupadas pelos portugueses, o então
governador Antonio Rolim de Moura criou a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade,
localizada na fronteira Oeste e transformada em capital da Província (somente em 1824 a
capital foi transferida para Cuiabá), legitimando assim o domínio sobre as áreas espanholas.
Em 1750 o Tratado de Madri reconhece a Capitania de Mato Grosso como território
português, em uma área de aproximadamente 1,5 milhões de km2 (que abrange os atuais
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia). Com a constituição do Império, o
nome foi alterado para Província de Mato Grosso em 1824, mantendo a mesma área até 1944,
quando foi constituído, por desmembramento, o Território Federal de Guaporé, atual Estado
de Rondônia. Em 1977, foi criado, também por desmembramento, o Estado de Mato Grosso
do Sul (Fernández, 2009; Siqueira, 2002).
25

Este tópico foi baseado, fundamentalmente, no relatório da pesquisa “Sociedade e Economia do Agronegócio:
um estudo exploratório” (Cintrão, 2010). O georreferenciamento pautou-se nos mapas de divisões
administrativas que constam nos anexos das Sinopses dos Censos Demográficos Estaduais do IBGE nos anos de
1960, 1970 e 1980. As sinopses dos Censos de 1940 e 1950 não incluem os mapas nos anexos, mas o mapa de
1940 pôde ser recuperado a partir do Atlas Geográfico Escolar do IBGE. Desta forma, apenas o mapa de 1950
não pôde ser reconstruído. As malhas municipais de 1990, 2001 e 2010 são disponibilizadas pelo IBGE já em
formato georreferenciado. Para elaboração dos mapas, foi feita inicialmente uma digitalização, seguida do
georreferenciamento das imagens, com sua vetorização, fechamento dos polígonos e entrada de atributos. Os
mapas até 1970 foram elaborados a partir das imagens, o que leva a imprecisões (que também estão presentes
nos mapas originais), fazendo com que, muitas vezes, os limites não se sobreponham exatamente entre os
mapas, inclusive quando permanecem os mesmos, o que pode ser percebido pelo desenho dos seus contornos ou
pelo traçado de rios que muitas vezes marcam as divisas. O mapa de 1980 foi elaborado a partir do mapa de
1991.
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O desenho da malha municipal de Mato Grosso está fortemente relacionado com os
elementos tratados no tópico anterior. Nesse sentido, até 1940, a economia do estado estava
vinculada ao extrativismo mineral e vegetal, ao uso de pastagens nativas para pecuária e ao
plantio de cana-de-açúcar próximo aos rios navegáveis. Tratava-se de atividades extensivas
que dominavam uma parcela muito reduzida do território, centradas nas porções centro-sul e
sudoeste. Como pode ser visto na Figura 2.2, em 1940 existiam apenas 14 municípios no que
atualmente compreende o estado de Mato Grosso (no mapa abaixo também estão dois
municípios que passaram a fazer parte do Estado Rondônia e Aripuaña, que teve uma parte
do seu território deslocada para Rondônia no momento do seu desmembramento26).
Grande parte das localidades emancipadas até 1940 vinculava-se à exploração de
minérios (principalmente ouro e diamante), que teve início no século XVIII, como é o caso
de Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Alto Araguaia, Poxoréu, Guiratinga, Mato
Grosso e Diamantino. Nesse sentido, em mais de dois séculos, poucas transformações
ocorreram na malha municipal do atual estado de Mato Grosso. Chama atenção que até 1940
toda a porção norte de Mato Grosso estava dividida em apenas cinco municípios: Aripuanã,
Diamantino, Rosário Oeste, Cuiabá e Araguaiana.
Figura 2.2 – Malha Municipal do atual estado de Mato Grosso em 1940

Fonte: Cintrão (2010). Elaboração do autor.

De 1940 a 1960, o número de municípios praticamente dobra, passando de 14 para 29.
Esse processo de criação de novos municípios se dá no entorno das cidades de Cuiabá
(emancipação de Várzea Grande, Acorizal e Chapada dos Guimarães) e de Diamantino
(Nortelândia, Arenápolis, Barra dos Bugres e Alto Paraguai). Entretanto, o maior número de
novos municípios aparece no Sudeste do Estado (surgem Jaciara, Mutum, Rondonópolis,
Tesouro, Alto Garças, Itiquira, Pedra Branca e Torixoréu), reflexo das primeiras frentes de
26

Embora a constituição de 1936 já previsse o desmembramento do Território do Guaporé (atual Estado de
Rondônia), a primeira delimitação ocorreu em 1937. Contudo, o contorno atual do estado de Rondônia foi
definido apenas em 1944 (Cintrão, 2010).
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expansão da Marcha para Oeste. Já na parte Norte, ocorrem três mudanças importantes: i)
perda de parte do território de Aripuaña em 1944, em função da fundação de Rondônia; ii)
em 1953 o município de Chapada dos Guimarães emancipou-se de Cuiabá, ficando com a
maior parte das terras ao norte; iii) em 15 de setembro de 1948 a sede do município de
Araguaiana foi transferida para Barra do Garças (o que alterou o nome do município). Apesar
destas mudanças, a malha municipal de toda a área norte do estado continuou concentrada em
cinco municípios em 1960: Aripuaña, Diamantino, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães e
Barra do Garça (Figura 2.3).
Figura 2.3 – Malha Municipal do atual Estado de Mato Grosso em 1960

Fonte: Cintrão (2010). Elaboração do autor.

A Figura 2.3 ainda permite visualizar que todas as sedes dos municípios se situavam
na extremidade sul de Mato Grosso (única exceção é Aripuanã, principal polo extrativista de
seringa). Mantendo essa exceção, até a década de 1960 nenhuma vila ou núcleo urbano se
estabeleceu acima da sede de Diamantino, reforçando o argumento presente nos discursos
políticos da época, de que no Norte do estado havia um completo “vazio demográfico e
econômico”. Como destacado no tópico anterior, não era apenas a falta de estradas e de
meios de locomoção que bloqueavam a entrada nesta região, mas também a forte presença de
um verdadeiro mosaico de territórios indígenas (aproximadamente cinquenta povos).
De 1960 a 1970 não houve mudanças significativas na malha municipal matogrossense (Figura 2.4), ocorrendo a emancipação de apenas cinco municípios: Porto dos
Gaúchos (desmembrado de Diamantino), Luciara (de Barra do Garça), Nobres (de Rosário
Oeste e Chapada dos Guimarães), General Carneiro (de Tesouro e Barra do Garças) e
Araguainha (de Alto Araguaia). É importante destacar que Luciara e Porto dos Gaúchos
surgiram em consequência dos primeiros projetos de colonização, iniciados ainda nos anos
quarenta, com ocupação goiana e gaúcha, respectivamente.
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Figura 2.4 – Municípios emancipados de 1960 a 1970 no atual Estado de Mato Grosso

Fonte: Cintrão (2010). Elaboração do autor.

De modo oposto às poucas mudanças de 1960 a 1970, as alterações estiveram mais
evidentes na década seguinte (1970/80), quando foram criados 21 novos municípios. Esse
resultado é um reflexo inicial das políticas, programas e planos de construção de
infraestrutura, concessão de terras, incentivos fiscais e crédito rural em Mato Grosso. Apesar
das emancipações terem ocorrido em diferentes regiões do estado, a parte Sul manteve a
maior parte das localidades, enquanto que, no Norte, ainda permaneceram os municípios com
maiores dimensões territoriais (Figura 2.5).
O número de municípios em Mato Grosso chegou a 96 em 1990 (o que representa, em
relação a 1980, uma ampliação de 41 localidades, que ocorreu principalmente no Norte do
estado). Apesar de este resultado ser reflexo de múltiplos elementos, como a promulgação da
Constituição de 1988, é evidente a influência dos planos anteriormente citados (PVEA, PIN,
Proterra, Corexport, Prodoeste, Poloamazônia, Prodecer, Polocentro e Polonoroeste) na
conformação de novas municipalidades, bem como na reconfiguração demográfica,
produtiva, ocupacional e econômica destas áreas (como será visto nos próximos tópicos).
Na década seguinte (1990-2001), que se caracterizou como um período de
consolidação dos projetos implementados entre 1965 e 1985, foram homologados mais 44
municípios. Ao realizar a sobreposição dos mapas nos diferentes anos, Cintrão (2010) aponta
que as novas localidades não surgiram apenas de desmembramentos de unidades anteriores,
mas de verdadeiros rearranjos territoriais, com várias localidades herdando partes de mais de
um município. De 2001 a 2010 foram fundados apenas dois municípios, Itanhangá e Ipiranga
do Norte, ambos desmembrados de Tapurah em 2005. Pela primeira vez, desde a década de
1960, ocorreu uma estabilidade na malha municipal mato-grossense.
Como pôde ser visto, de 1940 a 2010 houve um aumento muito significativo no
número de municípios, que passou de 14 para 141 (crescimento de 900%). Além disso, no
período atual ocorre uma distribuição mais equilibrada e equitativa em termos da área
territorial das localidades, sem a presença de unidades extremamente grandes. Inclusive os
quatro maiores municípios de 1940 (Aripuanã, Diamantino, Cuiabá e Araguaiana) foram
desmembrados em 85 novas localidades. As distintas políticas públicas implementadas no
91

estado, além de propiciar este novo rearranjo da malha municipal, influenciaram
profundamente a dinâmica demográfica e econômica de Mato Grosso, como será visto no
próximo item.
Figura 2.5 – Malha municipal de Mato Grosso em 1980, 1990, 2001 e 2010

Fonte: Cintrão (2010). Elaboração do autor.

2.1.3 Transformações demográficas e econômicas
Ao longo dos últimos anos, Mato Grosso tem sido palco de rápidas e profundas
transformações, em diferentes aspectos. Buscando ilustrar essas variações, este tópico resgata
e discute alguns dados estatísticos de cunho demográfico e econômico, que refletem e, em
alguma medida, são reflexo da cadeia produtiva da soja.
Ao longo do último século, a população residente em Mato Grosso teve um
crescimento muito expressivo (passou de cem mil para três milhões). Como pode ser visto na
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Figura 2.6, até a primeira metade do século XX o aumento foi moderado, em um ritmo
inferior a média nacional e regional. De 1950 a 1970 já se percebem os reflexos do programa
Marcha para Oeste, com a população aproximando-se dos 600 mil residentes, localizados
principalmente na parte Sul do Estado, onde se concentrava a grande maioria dos municípios
naquele período. O crescimento mais expressivo ocorreu entre 1970 e 1990, quando o
número de habitantes ultrapassou os dois milhões (ampliação de 240%, enquanto o Brasil e o
restante do Centro-Oeste tiveram os valores de 58% e 107%, respectivamente). Apesar de
haver um acréscimo em todas as regiões mato-grossenses, foi no centro-norte onde ocorreram
as maiores elevações. Este incremento de 1,5 milhão de pessoas em vinte anos está
intimamente relacionado aos programas de colonização implementados durante os governos
militares, que já foram objeto de apresentação. Nos últimos vinte anos, a população mantevese em crescimento, com incremento de 500 mil por década (acima da média brasileira e muito
similar a média regional). Nesse período, diferentemente do anterior, o aumento foi
relativamente similar entre todas as mesorregiões do estado.
Figura 2.6 – População residente em Mato Grosso (1910 - 2010)
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Fonte: Censos Demográficos – diferentes anos (IBGE, 2014).

Esse elevado crescimento da população está vinculado, fortemente, à imigração de
famílias de outros estados ao longo dos anos. Conforme os dados do Censo Demográfico
(IBGE, 2014), em 1960 apenas 25% dos residentes de Mato Grosso haviam nascido em outro
estado. Contudo, de 1970 em diante, cresce a participação de pessoas oriundas de outras
federações, chegando ao ápice de 46% do total em 1990. Portanto, no fim do século XX o
Mato Grosso vê sua dinâmica demográfica fortemente modificada, seja pelo grande
crescimento da sua população, seja pela forte presença de forasteiros. Classificando a
população que não é natural em Mato Grosso entre as áreas urbanas e rurais, pode-se afirmar
que a maior parte dos não mato-grossenses destinou-se ao campo (IBGE, 2014).
De 1990 em diante o peso da população nascida no próprio estado começa a crescer
novamente, chegando a 62% em 2010. Esta ampliação está atrelada a diferentes motivos: i) o
fim das principais políticas de colonização reduziu o fluxo de migrantes externos ao estado
(contudo, ele se mantém ativo atualmente, mas em um ritmo menor); ii) dado que a maior
parte das pessoas que migraram para Mato Grosso nas décadas de setenta e oitenta era
formada por casais jovens (Marques et al., 2009), os filhos acabavam nascendo no novo
estado e, consequentemente, eram naturalizados como mato-grossenses; iii) foi se
consolidando nos últimos anos uma modalidade de migração temporária para trabalho nas
lavouras, principalmente de nordestinos, que não aparecem nas estatísticas oficiais por terem
sua residência no estado de forma sazonal (Marques et al., 2009; Heredia et al., 2011).
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Ao analisar a origem da população residente em Mato Grosso que nasceu fora do
estado, percebe-se a presença majoritária de sulistas, que respondem por um terço de todos os
“forasteiros”. A parcela mais expressiva deste grupo é formada por paranaenses, seguida por
gaúchos e catarinenses (Tabela 2.1). Vale destacar que muitas famílias paranaenses têm sua
origem no Rio Grande do Sul, de onde migraram nas décadas anteriores em busca de novas
áreas para produção agrícola (Desconsi, 2011). Os programas de colonização tiveram um
papel central na elevada incidência de sulistas em Mato Grosso, visto que os projetos
priorizavam as famílias desta região (Fernández, A. J. C., 2007).
Tabela 2.1 – Origem da população residente em Mato Grosso que nasceu fora do estado
(1980 - 2010)
Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Sem espec.
Outro país
Total

1980
5.016
81.433
179.787
117.460
88.307
1.397
3.033
476.433

Número de pessoas
%
1991
2000
2010
1980 1991 2000 2010
25.244
49.784
77.423 1%
3%
5%
7%
140.870
168.575
204.422 17% 15% 16% 18%
254.264
272.618
255.025 38% 27% 26% 22%
334.623
371.203
376.162 25% 36% 35% 33%
169.452
198.155
208.051 19% 18% 19% 18%
1.164
1.835
17.052 0%
0%
0%
1%
4.811
5.481
5.935 1%
1%
1%
1%
930.428 1.067.651 1.144.070 100% 100% 100% 100%

1980
1.452
4.773
39.317
84.862
81.712
81.491
10.581
25.388
24.336
63.222
59.299
476.433

Número de pessoas
%
1991
2000
2010
1980 1991 2000 2010
8.784
22.920
38.289 0%
1%
2%
3%
26.973
32.615
55.380 1%
3%
3%
5%
47.164
51.697
47.674 8%
5%
5%
4%
104.721
109.695
96.821 18% 11% 10%
8%
132.081
141.495
136.721 17% 14% 13% 12%
227.375
248.556
252.872 17% 24% 23% 22%
39.403
44.436
45.649 2%
4%
4%
4%
67.845
78.211
77.640 5%
7%
7%
7%
72.906
85.671
92.781 5%
8%
8%
8%
94.757
109.252
111.064 13% 10% 10% 10%
108.419
143.103
189.179 12% 12% 13% 17%
930.428 1.067.651 1.144.070 100% 100% 100% 100%

Estados
RO
MA
BA
MG
SP
PR
SC
RS
MS
GO
D+
Total

Fonte: Censos Demográficos – diferentes anos (IBGE, 2014).

A segunda região que mais contribuiu na formação demográfica de Mato Grosso foi a
Sudeste, sobretudo com paulistas (que atuam em diferentes áreas, incluindo a produção
agrícola) e mineiros (que geralmente se envolvem com a pecuária). Esta região chegou a
responder por 38% dos residentes em 1980, mas atualmente tem havido uma redução
progressiva, tanto em termos absolutos como relativos (em 2010, o percentual de pessoas
naturais do Sudeste caiu para 22%).
O Nordeste e o Centro-Oeste colaboram com o mesmo percentual de forasteiros em
Mato Grosso (18% cada). Entre a população que nasceu nos estados nordestinos, o Maranhão
e a Bahia são os que apresentam uma frequência maior. Entretanto, estas federações possuem
desempenhos diferenciados, pois a primeira teve um crescimento exponencial nos últimos
94

trinta anos, enquanto a segunda vem sofrendo redução. No que se refere ao Centro-Oeste, os
estados de Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam uma contribuição crescente em termos
absolutos, o que garante uma estabilidade nos percentuais nos últimos vinte anos. O Norte,
por sua vez, contribuiu com apenas 1% em 1980, mas teve um importante crescimento ao
longo das ultimas décadas, chegando a 7% em 2010 – resultado que se deve, principalmente,
ao estado de Rondônia (Tabela 2.1).
Essa dinâmica ocupacional tem gerado configurações sociais particulares. Um
processo muito comum é a relação entre “gaúchos” e “maranhenses” nas regiões de
expressiva produção agrícola. Como explicam Heredia, Palmeira e Leite (2010) e Marques et
al. (2009), geralmente os “gaúchos” (a aplicação deste termo não é restrita aos nativos do Rio
Grande do Sul, sendo comum a inclusão de paranaenses e catarinenses) se consideram os
grandes responsáveis pela fundação da cidade, compondo o principal contingente de
pioneiros dos “municípios do agronegócio”. Já os “maranhenses” se deslocaram para
trabalhar nos garimpos e, posteriormente, para catar as raízes do cerrado no momento do
desmatamento das áreas. Atualmente, envolvem-se como trabalhadores da agricultura,
realizando principalmente atividades braçais temporárias (como a capina do algodão).
Verifica-se no contexto recente uma contraposição e uma segregação entre pioneiros – que
creem que são portadores de uma cultura própria e distintiva, sendo, ao mesmo tempo,
protagonistas do desenvolvimento econômico da região – e aqueles que realizam atividades
braçais, que são geralmente desqualificados culturalmente (desinteresse pelo trabalho,
inclinação à violência, etc.). Além disso, há uma forte segregação cultural (com os “gaúchos”
cultivando hábitos e práticas lúdicas naturais da região meridional) e espacial (com os
“gaúchos” vivendo nos bairros mais valorizados e os “maranhenses” naqueles com condições
mais precárias, geralmente “do outro lado da BR” e atrás dos grandes armazéns).
A Figura 2.7, ao ilustrar a presença de sulistas e paulistas27 com residência
permanente em Mato Grosso em 2000, deixa clara a sua forte incidência no centro-norte do
estado, além das cidades de Primavera do Leste e Glória D'Oeste (respondendo por mais de
35% da população). Os três municípios com maior pontuação (acima de 50% do total de
residentes) foram Sorriso, Lucas do Rio Verde e Campos de Júlio, ambos entre as dez
principais localidades produtoras de soja no estado. As áreas com menor presença de sulistas
e paulistas concentram-se no Nordeste e no Sul. Entretanto, a baixa incidência em algumas
localidades do Sul do estado ocorre porque se trata de municípios em que a entrada de
“gaúchos” se deu ainda na década de 1970, de modo que, atualmente, as novas gerações já
estão naturalizadas como mato-grossenses – foi o que Tavares dos Santos (1993) chamou de
“matuchos”, isto é, filhos de gaúchos nascidos em Mato Grosso.
Outro aspecto interessante das mudanças demográficas refere-se à população rural e
urbana de 1940 a 2010 (Figura 2.8). Enquanto a população que vive nas cidades teve um
crescimento ininterrupto, principalmente nos últimos trinta anos (quando passou de mais de
500 mil a 2,5 milhões), aquela que reside no campo ampliou-se de forma significativa apenas
até 1990 (aumento de 370%), sendo que, a partir de então, manteve-se próxima de 500 mil.
Esse resultado se reflete na participação da população rural sobre a total, que era de 75% em
1940, manteve-se em 60% em 1960 e 1970 e foi reduzida progressivamente até 2010, quando
atingiu 18% (um pouco acima do percentual nacional, que é de 16%). Esse resultado está
vinculado ao fato de que a expansão da fronteira agrícola se realizou, muitas vezes, em um
contexto urbano (que pode ser visto pela quantidade de novos municípios criados, o que
pressupõe a presença de uma sede urbana independente do seu tamanho populacional), ainda
que pautado em atividades tipicamente rurais (Machado, 1992). Em suma, concomitante a
27

A escolha destes quatro estados se deve a forte presença de gaúchos, catarinenses, paranaenses e paulistas na
produção agrícola.
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presença de vastas áreas agrícolas e reservas indígenas e ambientais, tem havido uma
crescente urbanização em Mato Grosso (Cunha, Almeida e Raquel, 2002; Cunha, 2006;
Bernardes, 2010).
Figura 2.7 – População residente (%) cujo local de nascimento é RS, SC, PR e SP (2000)

Fonte: Censos Demográficos de 2000 (IBGE, 2014).

Figura 2.8 – População rural e urbana em termos absolutos e relativos em Mato Grosso (1940
– 2010)

Fonte: Censos Demográficos – diferentes anos (IBGE, 2014).

Embora em um primeiro olhar possa parecer contraditório que um estado como Mato
Grosso apresente um percentual tão elevado de população urbana, não obstante a grande
importância das atividades agropecuárias em termos econômicos e ocupacionais, vale
ponderar que parte importante dos estabelecimentos rurais possui grandes extensões
territoriais, cuja produção primária encontra-se baseada na monocultura e/ou pecuária
extensiva (como será visto adiante), o que reduz a incidência da população no campo.
Portanto, é um cenário muito diferente do Sul e do Nordeste brasileiro, onde as áreas rurais
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contam com grande número de pessoas devido à presença da agricultura familiar. Além disso,
os proprietários das grandes fazendas moram na cidade junto com suas famílias, e quem
comumente vive na sede da unidade de produção é um “capataz” ou “peão”, principalmente
quando o estabelecimento é próprio e possui certa infraestrutura.
Nas décadas passadas, muitas fazendas continham grande contingente de
trabalhadores, que moravam na sua sede, formando verdadeiros distritos rurais. Contudo, o
avanço tecnológico reduziu a necessidade da presença de uma importante parte da mão de
obra e, no caso daqueles que continuam sendo imprescindíveis, muitos foram morar nas
cidades. Como foi apontado por Marques et al. (2009), e confirmado durante a pesquisa de
campo, esta mudança no local de moradia está fundamentalmente ligada à maior rigidez das
leis trabalhistas, que fez com que os produtores deixassem de oferecer o alojamento na
propriedade, pois, ao morarem fora dos limites da fazenda, as condições da residência dos
trabalhadores não são de responsabilidade dos empregadores. Também contribui para o
elevado percentual da população urbana a presença, nas cidades, de uma grande variedade de
serviços necessários à atividade agropecuária (venda de insumos e máquinas, compra da
produção, assessoria técnica, crédito rural, etc.).
Apesar da redução da população rural em temos relativos ao longo dos anos, a Figura
2.9 mostra que ela não é generalizada em todas as áreas do estado. Em 1980, somente na
microrregião de Cuiabá o percentual de residentes no campo era inferior a 15%, enquanto nas
demais era superior a 30%. Na década seguinte amplia-se a participação da população urbana
no Sudeste do estado e nas microrregiões de Tangará da Serra, Alto Paraguai e Médio
Araguaia, alcançando índices acima de 70%. Apesar destas mudanças, é em 2000 e 2010 que
se verifica uma transformação mais intensa, onde a maioria das microrregiões passa a deter
menos de 30% da sua população no campo (as principais exceções ocorrem no Nordeste e
Noroeste do estado). Ao visualizar o mapa, chama atenção o fato de que nas três principais
áreas em que a soja está consolidada (região de Sapezal, Alto Teles Pires e Sudeste de Mato
Grosso), a participação da população rural é inferior a 30%. Entre as motivações, destaca-se a
dinamização econômica provocada pelo grão, que se reflete no crescimento demográfico e na
rápida urbanização (Cunha, 2006), além dos elementos tratados no parágrafo anterior.
Outro elemento, trazido por Cunha (2006), refere-se ao fato de que os assentamentos
da reforma agrária têm um papel importante na manutenção da importância relativa da
população em algumas regiões. Ou seja, existe certa correlação entre a presença de
assentamento rural e maior peso da população que vive no campo, principalmente em regiões
ocupadas, predominantemente, por latifúndios.
Em relação às transformações econômicas, ao longo dos últimos setenta anos o
Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso teve um crescimento muito expressivo. No
período em que as políticas de colonização encontravam-se em fase inicial (de 1940 até
1960), o PIB do estado era muito modesto, abaixo dos R$ 250 milhões (valores constantes
em reais de 2000). Se comparado aos dados nacionais, Mato Grosso crescia na metade da
velocidade. Já nos anos 1970, em pleno fervor dos programas e planos de desenvolvimento
implementados, houve um aumento muito expressivo no PIB, que foi de R$ 850 milhões em
1970 para R$ 4,6 bilhões em 1980 (ampliação de 441%, enquanto a taxa nacional foi de
166%). Nos anos 1980, com a solidificação de algumas atividades econômicas,
principalmente ligadas ao setor agropecuário, o PIB dobra de valor, chegando a R$ 8,7
bilhões em 1989. A década de 1990 é marcada por uma ampliação modesta, mas contínua, ao
longo do período (Figura 2.10). Enquanto o Brasil teve uma taxa de crescimento de 55%
entre 1980 e 2000, em Mato Grosso este valor chegou aos 223%, apontando para uma maior
dinamização econômica no estado quando comparado aos dados nacionais.
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Figura 2.9 – Percentual da população rural sobre a população total por microrregião em Mato
Grosso (1980 – 2010)

Fonte: Censos Demográficos – diferentes anos (IBGE, 2014).

Entre 2001 e 2011 o crescimento do PIB continuou em ascensão em Mato Grosso,
aumentando de R$ 14,9 bilhões para R$ 29,9 bilhões (valores constantes em reais de 2000).
Vale pontuar que a taxa de crescimento foi superior a 10% em seis dos onze anos. O período
de maior queda foi em 2006 (-11,3%), em função da redução do PIB Agropecuário, que fora
fortemente prejudicado pela retração nos preços das commodities, pelo endividamento dos
produtores rurais (dificultando o financiamento da safra) e pelo arrefecimento da
produtividade do algodão e da soja. Conforme a Figura 2.10, Mato Grosso teve um aumento
significativo no PIB de 2010 a 2011, com um crescimento de 12,6% (melhor resultado entre
todos os estados brasileiros).
Até a década de 1960, o PIB de Mato Grosso era formado pelos setores de
agropecuária e serviços, onde cada um controlava valores próximos a 45% (o restante era
composto pela indústria). De 1960 a 1985, os serviços e a indústria cresceram
significativamente (chegando a 60% e 20%, respectivamente), enquanto o setor primário
perdeu peso relativo. Esse decréscimo chega ao ponto máximo em 1993, quando alcança sua
menor taxa histórica (8,5%). Daí em diante, o PIB agropecuário retoma o crescimento no
estado, superando o setor secundário no início dos anos 2000, e mantendo-se sempre acima
dos 20% (o maior percentual foi 32% em 2004, quando conjugou elevado preço das
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commodities e aumento da produção por meio da expansão da área cultivada e da
produtividade). Apesar das variações anuais, a indústria se conserva entre 14% e 18% e o
setor de serviços mantém-se majoritário, ficado sempre próximo dos 50%.
Figura 2.10 – Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso (1960 – 2011) – valores
constantes de reais (R$) de 2000
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Fonte: IBGE (2014) e Ipeadata (2014).

Vale ressaltar que essas três categorias criadas para mensurar o PIB não
compreendem as atuais dinâmicas da economia, pois muitas atividades do setor agropecuário
acabam avançando sobre os chamados setores secundário e terciário. Segundo Guilhoto,
Furtuoso e Barros (2003), Silva e Nonnemberg (2006) e Guilhoto et al. (2010), os limites
entre agricultura, indústria e serviços estão cada vez menos nítidos e vão, paulatinamente,
perdendo relevância analítica devido à modernização da agropecuária, que aumenta a
integração intersetorial ao longo da cadeia de suprimentos, tanto com as indústrias de
insumos e equipamentos, como com a indústria de processamento, marketing e distribuição.
Nesse processo, a agricultura brasileira não pode ser calculada como um setor relativamente
autônomo e independente dos demais28.
Seguindo esse raciocínio, o PIB do setor agropecuário é muito superior aos vinte e
poucos por cento que aparecem nos dados oficiais. Mesmo com a metodologia tradicional, o
Mato Grosso foi o estado brasileiro com maior percentual do PIB advindo da agropecuária
(22%) entre todas as federações em 2011 – o segundo colocado foi Rondônia, com 18%.
Enquanto isso, no Brasil esse valor ficou em apenas 5,5% no mesmo ano. Em termos
absolutos, Mato Grosso é responsável por 8% do PIB primário brasileiro, ocupando a quinta
colocação (atrás de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná).
O município mato-grossense com maior PIB em 2011 foi Cuiabá, com R$ 12,4
bilhões (valores correntes), o que corresponde a 17,4% do valor estadual. Nesse caso, o setor
de serviços é responsável por um terço do total, seguido pelos impostos e indústria (16% e
15%, respectivamente). Na segunda colocação está Rondonópolis, que é considerado o maior
polo agroindustrial do estado, e na terceira encontra-se Várzea Grande, na região
metropolitana da capital, cuja fonte majoritária advém do setor terciário. Os demais
28

Reconhecendo isso, alguns autores têm feito um esforço para tentar demonstrar o peso do agronegócio na
economia brasileira, cujos valores variam conforme a metodologia. Para o ano de 2003, a participação do
agronegócio no PIB brasileiro foi de 20,3% utilizando a metodologia proposta por Silva e Nonnemberg (2006) e
de 30,6% a partir da proposta de Guilhoto, Furtuoso e Barros (2003), enquanto que o PIB agropecuário foi de
6,4%.
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municípios que alcançaram um PIB superior a R$ 1 bilhão em 2011 (destacados com a cor
mais escura no mapa abaixo) estão localizados ao longo da BR-163 (Sorriso, Sinop, Lucas do
Rio Verde e Nova Mutum), região de Parecis (Tangará da Serra, Sapezal e Campo Novo do
Parecis) e Sudeste (Primavera do Leste e Campo Verde), além de Cáceres (Figura 2.11). Uma
característica comum entre eles refere-se à importância das atividades agropecuárias na sua
economia, seja no setor primário (produção de soja, milho e algodão, além da criação de
bovinos, suínos e aves), seja nas agroindústrias (abatedouros, frigoríferos e indústrias de óleo,
ração, têxtil, biodiesel, etc.) e de serviço (revenda de insumos e maquinários, prestação de
assistência técnica, oferta de financiamento, serviços agrícolas terceirizados, etc.). Portanto,
mesmo sendo municípios que se destacam enquanto áreas consolidadas do agronegócio matogrossense, a metodologia tradicional não permite averiguar o real peso do setor
agroalimentar, pois entre as localidades acima citadas, apenas em Campo Verde e Sapezal o
PIB primário foi superior a 40% em 2011.
Figura 2.11 – PIB por município em Mato Grosso em 2011 (valores correntes)

Fonte: IBGE (2014).

O crescimento do PIB de Mato Grosso está fortemente relacionado com as
exportações. Na década de 1980, as vendas ao exterior eram modestas quando comparadas
com os valores atuais, ficando abaixo dos US$ 200 milhões FOB por ano (valores correntes).
Nos anos 1990, houve um aumento importante, mas as cifras mantiveram-se inferiores a um
bilhão de dólares FOB (com um ritmo de ampliação quatro vezes superior aos dados
nacionais). De 2000 em diante ocorre uma forte expansão nas vendas ao exterior, estimuladas
principalmente pelas mudanças na política econômica, que desvalorizaram o câmbio em
1999. De 2000 a 2010 as exportações mato-grossenses passaram de US$ 1 bilhão para US$
10,5 bilhões (FOB), com crescimento ininterrupto neste intervalo (ainda que em 2009 e 2010
os valores tenham sido muito próximos). De 2010 em diante as exportações continuaram se
expandindo, alcançando o valor recorde em 2013 (US$ 15,8 bilhões FOB) (Figura 2.12). Esta
rápida expansão das vendas no exterior está atrelada ao aumento dos preços internacionais
das commodities, que desde 2010 estão acima da média histórica, e da crescente demanda
asiática, oriunda principalmente da China (além, obviamente, do aumento da produção).
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Figura 2.12 – Exportações por fator agregado (US$ 1.000 FOB) em Mato Grosso (1991 –
2013) – valores correntes
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Além do grande aumento, outra característica das exportações mato-grossenses é a
elevada e crescente dependência das mercadorias sem valor agregado. Nesse processo foi
fundamental a promulgação da Lei Kandir, em setembro de 1996, que afetou diretamente as
condições produtivas dos bens básicos no Brasil ao desonerar o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) nas exportações de matérias-primas, como visto no Capítulo
1. Em 1996, por exemplo, os produtos básicos respondiam por 64% das vendas totais ao
exterior em Mato Grosso. De 1997 em diante, estes produtos ampliaram sua participação,
chegando à casa dos 80%, que também foi favorecida pela política de geração de saldos
comerciais ancorados na exportação de produtos primários em 1999. Apesar deste elevado
valor, o peso dos produtos básicos tem ficado acima dos 90% de 2009 em diante, chegando a
94% em 2013 (Figura 2.12).
As exportações mato-grossenses estão baseadas em um número muito restrito de
cadeias produtivas. A principal delas é a soja, que no início dos anos 2000 respondia por mais
de 80% de todo valor obtido com produtos comercializados no exterior. Contudo, seu peso
foi reduzido nos anos seguintes, chegando a 56,4% em 2007 devido à queda do preço e ao
aumento dos custos de produção, que levaram a um decréscimo na área cultivada e na
produção. De 2010 a 2013 o complexo soja estabilizou a sua participação em 60%, ainda que
em termos absolutos registrou um crescimento de US$ 4 bilhões (passou de US$ 5,1 para
US$ 9,2 bilhões FOB) (Figura 2.13). É interessante observar que as vendas in natura
respondem por 71% do valor das exportações do complexo soja em 2013, seguido pelo farelo
(25,2%) e pelo óleo (3,8%). A forma de acesso ao mercado externo obtido pela cadeia da soja
no Mato Grosso segue a tendência nacional, pois os valores são muito semelhantes aos dados
apresentados no Capítulo 1 para o Brasil.
O complexo carne (inclui tanto bovinos, como suínos e aves) também está entre as
principais cadeias que abastecem as exportações de Mato Grosso. Na década de 1990 detinha
uma presença mais significativa, mas perdeu importância relativa no início da década de 2000
com a forte expansão da soja (ficando entre 5% e 7%). De 2006 em diante cresce a sua
participação nas exportações totais, a qual tem se mantido relativamente estável, com
variações entre 10% e 16%. A madeira também figurou entre os principais produtos, mas, da
década de 1990 em diante, seu percentual teve uma forte redução: em 1999 detinha 8,6% das
exportações e atualmente esse valor restringe-se a 0,5%. Já o milho apresentou um
desempenho oposto ao complexo madeireiro, visto que não era exportado em 1999 e, ao
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longo dos anos, foi ampliando o seu valor, até alcançar US$ 3,6 bilhões FOB em 2013 – o
que corresponde a 22% das exportações totais do estado. Outro produto presente é o algodão,
que, apesar das oscilações ao longo do período, manteve-se entre 4% e 8% (Figura 2.13).
Figura 2.13 – Exportações por cadeia produtiva em Mato Grosso (1999 – 2013)
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Fonte: SECEX (2014).
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Em síntese, o elevado ritmo de crescimento das exportações mato-grossenses está
baseado fundamentalmente em produtos primários, isto é, mercadorias com menor
capacidade de geração de valor adicionado. Em paralelo, é evidente a forte dependência em
três cadeias produtivas (soja, milho e carnes), que controlam mais de 90% das vendas ao
exterior nos últimos anos, e em cinco empresas (Bunge, ADM, Cargill, Dreyfus e Amaggi),
que respondem por mais de 50% das exportações (como será visto adiante). Esses dados
indicam certa instabilidade do mercado externo mato-grossense, visto que a dependência de
poucos produtos primários contribui para uma maior vulnerabilidade frente às mudanças nos
preços e na produção (com percentuais próximos ao que ocorre no Paraguai, como visto no
Capítulo 1). À luz das discussões sobre internacionalização das cadeias produtivas (Gereffi,
1994; Murdoch e Marsden, 1995; Gereffi, Humphrey e Sturgeon, 2005), não resta dúvida que
o segmento agroalimentar mato-grossense está fortemente integrado às redes globais de
produção ao apresentar grande dependência do mercado externo e sólida presença de
empresas transnacionais. Além disso, é um exemplo clássico do modelo agroexportador, que
se orienta pela demanda internacional e se mantém como provedor de matéria-prima
(Furtado, 1966).
Em Mato Grosso, as importações possuem um desempenho diferenciado das
exportações, com valores inferiores (próximos a 1/10) e com um crescimento menor (1.039%
de 1999 a 2013, enquanto as exportações obtiveram 2.034%). As importações estão baseadas
em produtos industrializados (mais de 90%), sobretudo insumos para agricultura (cloreto de
potássio, ureia, fertilizante mineral, fósforo, sulfato de amônio, etc.) e gás natural. O saldo da
balança comercial do estado é muito favorável, acima dos US$ 13 bilhões FOB em 2013.
Em paralelo às profundas transformações econômicas, demográficas e aos recortes
municipais de Mato Grosso, também houve mudanças intensas na estrutura agrária (número
de estabelecimentos agropecuários, área total das explorações rurais, pessoas ocupadas,
condição do produtor, formas de utilização das terras, composição fundiária e atividades
agropecuárias), que serão objeto de análise no próximo tópico.
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2.1.4 Transformações agrárias em Mato Grosso
A constituição e a implementação de políticas públicas para as regiões da floresta
amazônica e do cerrado afetaram diretamente a estrutura agrária mato-grossense. Em 1940,
período que antecede esses programas, o que se vê é um meio rural com poucos
estabelecimentos agropecuários (4.326), que se concentravam principalmente nos municípios
pantaneiros (Poconé, Santo Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento) e naqueles
em que havia núcleos de garimpo (Cuiabá, Poxoréo e Guiratinga). Conforme o Censo
Agrícola de 1940, a área total dos estabelecimentos era de 4,1 milhões de hectares, atingindo
apenas 4,6% de todo território do estado. Apesar do pequeno número de pessoas ocupadas
(32 mil), a média de ocupações por estabelecimento era alta (mais de 7 pessoas por unidade).
Nesse período era soberana a presença de proprietários (88% dos informantes), com poucos
ocupantes (7%), arrendatários (3%) e administradores (2%).
Grande parte das terras em Mato Grosso destinava-se às pastagens (60%), visto que a
pecuária era a atividade predominante (principalmente bovinos, com mais de 100 mil
cabeças, além de suínos e aves, estes majoritariamente para autoconsumo). A agricultura
também estava presente, com destaque para cana de açúcar, cultivada no estado desde o
século XIX nas zonas próximas aos rios navegáveis. Em 1940 foram produzidas 18,2 mil
toneladas (basicamente nos municípios de Santo Antônio do Leverger, Cuiabá e Poconé),
transformadas em aguardente, rapadura e açúcar, sendo comercializadas no mercado
doméstico. Nesse ano também consta a presença de diferentes produtos – principalmente para
subsistência das famílias, mas também para o mercado local – como arroz, feijão e milho,
cultivados em mais de 85% dos estabelecimentos, além da plantação de mandioca, banana e
laranja. A área com lavouras ocupava apenas 3% da superfície total dos estabelecimentos e o
restante era formado por matas e terras não utilizadas para fins agropecuários. É importante
destacar que as atividades agrícolas eram realizadas com trabalho humano e animal, sem a
presença de máquinas motorizadas – neste ano existia apenas um trator em todo o estado, que
se localizava no município de Cuiabá.
Na década de 1950, ocorre uma ampliação da área total dos estabelecimentos
agropecuários, passando de 4,1 milhões para 7 milhões de hectares (aumento de 67,6%),
enquanto o número de unidades cresceu apenas 17%, provocando um acréscimo na área
média dos estabelecimentos em Mato Grosso, que chegou a quase 1.400 hectares. Em 1960
ocorre um movimento inverso, pois a área total se manteve praticamente estável e houve um
crescimento no número de estabelecimentos, que ficou próximo aos 13 mil, decaindo a área
média para 600 hectares. O número de ocupações, após apresentar uma redução entre 1940 e
1950, dobrou de tamanho em 1960 (Tabela 2.2).
O aumento no número de estabelecimentos agropecuários não ocorreu de forma
equitativa em todos os estratos. Ao contrário, o que houve foi uma ampliação das unidades
menores, com área inferior a 100 hectares, que passaram de 2 mil para 8 mil de 1950 a 1960
(crescimento de 290%), enquanto que os demais estratos tiveram um acréscimo muito mais
modesto (36%). Com esse resultado, o número de estabelecimentos com até 100 ha alcançou
62% do total em 1960, enquanto que em 1940 respondia por apenas 25%. Apesar desse
desempenho, continuaram a responder por uma parcela muito pequena da área total (2%), o
que indica que as transformações não foram suficientes para alterar a estrutura fundiária do
estado neste período.
Outra mudança importante que se observou em 1960 foi na condição do produtor,
com um crescimento no número de ocupantes (que passou de 7% em 1940 para 28%) em
detrimento dos proprietários, que equivaliam a 88% dos informantes, mas foram perdendo
peso e alcançam 60% em 1960 (enquanto os arrendatários e administradores continuaram
com percentuais inferiores a 6%). Esse novo perfil dos produtores reflete, em alguma medida,
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o crescimento expressivo dos estabelecimentos com menos de 100 hectares, que têm sua base
nos primeiros programas de colonização.
Em termos da utilização das terras, as pastagens continuam predominantes (62%),
principalmente aquelas naturais, seguidas pelas matas (28%). A pecuária, localizada
principalmente na região do Pantanal, mantém-se como principal atividade econômica do
meio rural, com um grande crescimento de 1940 a 1960 (haviam 111 mil cabeças e passaram
a 1,6 milhão). A área de lavouras teve uma ampliação mais modesta, saindo de 59,1 mil para
96,8 mil hectares, cujo principal destino é o cultivo de arroz, cana de açúcar, milho, feijão e
mandioca. Apesar disso, a organização da produção – pautada no uso de força de trabalho
humana e animal, no desenvolvimento de plantios consorciados e em pequenas escalas, na
utilização de sementes crioulas e de fertilizantes naturais presentes no próprio
estabelecimento, etc. – e o destino final dos produtos – voltados à subsistência da família,
mercado local e, esporadicamente, mercado regional – continuam muito próximos daquele
evidenciado em 1940.
Em suma, o ano de 1960 torna perceptíveis os primeiros reflexos da “Marcha para o
Oeste” e do Plano de Metas, adotado no governo do Presidente Juscelino Kubitschek (19551960), uma vez que a construção de núcleos populacionais e a criação de infraestrutura
influenciaram no aumento do número de pequenos estabelecimentos agropecuários e na
presença de informantes categorizados como ocupantes. Contudo, grande parte desta
ampliação ocorreu em áreas já utilizadas anteriormente, visto que a superfície total dos
estabelecimentos não apresentou um aumento expressivo (Tabela 2.2).
Tabela 2.2 – Número de estabelecimentos agropecuários, área total e pessoas ocupadas em
Mato Grosso (1940 – 2006)
N. de
N. médio
Área média
N. de
Área dos
Área dos
pessoas
de pessoas
dos
estabeleestabeleciestab. agrop.
estabeleciAno
ocupadas
ocupadas
cimentos
mentos
sobre área
mentos
nos estab.
por estab.
agrop. (A) agrop. (B) agrop. (B/A)
total do MT
(C)
(C/A)
1940
4.326
4.198.498
971
32.340
7,5
4,6%
1950
5.068
7.037.269
1.389
28.263
5,6
7,8%
1960
12.885
7.806.303
606
55.392
4,3
8,6%
1970
46.090 17.274.746
375
373.039
8,1
19,1%
1975
56.118 21.949.147
391
263.179
4,7
24,3%
1980
63.383 34.554.550
545
318.570
5,0
38,3%
1985
77.921 37.835.653
486
359.221
4,6
41,9%
1996
78.763 49.849.663
633
326.767
4,1
55,2%
2006
112.978 47.805.514
423
358.336
3,2
52,9%
Fonte: Censos Agropecuários – diferentes anos (IBGE, 2014).

O Censo Agropecuário de 1970 é um marco no estado de Mato Grosso, por permitir a
visualização das primeiras transformações provocadas pelo Plano de Valorização Econômica
da Amazônia (PVEA), implementado pela Sudene, e pelos programas de colonização oficial
e particular. Os dados apontam para aumentos expressivos no número de estabelecimentos
(que passou, em dez anos, de 12,8 mil a 46 mil), na área total (crescimento de 120%) e no
número de pessoas ocupadas (que cresceu quase sete vezes). Um elemento importante foi a
criação de estabelecimentos no centro-norte do Estado, pois até então era muito pontual a
presença de unidades de produção agropecuária naquela região.
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A condição legal do responsável pelo estabelecimento também foi alterada de forma
significativa de 1940 a 1970. Inicialmente era majoritária a presença de proprietário (88% dos
informantes) e nos anos seguintes houve um grande crescimento dos ocupantes (30%) e
arrendatários (22%). Outro ponto que a chama atenção diz respeito à estrutura fundiária, onde
pela primeira vez se torna expressiva a presença de estabelecimentos com menos de 100
hectares de área total (responsáveis por 77% das unidades e 12% da área). Esses elementos
vinculam-se à chegada dos primeiros agricultores intermediados pelos programas de
colonização, que inicialmente eram instalados em pequenas propriedades na condição de
ocupante até obter o título de propriedade da terra (Moreno, 2005; Moreno, 2007).
No quadro da produção agropecuária começam haver mudanças importantes, tanto na
ampliação da área plantada quanto no sistema de produção. O arroz se consolida como a
principal atividade agrícola, com uma área cultivada de 152 mil hectares, o que correspondeu
a um crescimento de 373% em relação à década anterior, seguido do milho, feijão, mandioca,
algodão e cana. Contudo, o rebanho bovino continuava sendo a atividade de maior destaque,
com 1,95 milhões de animais (crescimento de 22% em relação à década precedente). No que
se refere às transformações no sistema de produção, Fernández (2007) argumenta que a
agricultura deixa de ser uma atividade de áreas de mata para ocupar lugar no cerrado. Para o
autor, esta mudança foi estimulada pelo processo de migração, que levou para o sul de Mato
Grosso (formado pelos municípios de Rondonópolis, Itiquira, Jaciara, Poxoréu) famílias de
vários estados brasileiros. Além disso,
o domínio de técnicas de mecanização e correção dos solos possibilitou a
abertura dos cerrados para as lavouras mecanizadas, inicialmente o arroz,
devido a sua maior resistência à acidez dos solos. Após um ou dois anos de
cultivo a lavoura de arroz era substituída por pastagens, dando início à
ampliação da área com pastagens cultivadas. Deste modo, a pecuária de
regime extensivo em pastagens naturais vai sendo substituída pela pecuária
extensiva em pastagens plantadas, saindo da região do pantanal para áreas de
terras altas (Fernández, 2009, p. 54).
Conforme Graziano da Silva (2003), o número de tratores existente nos
estabelecimentos agropecuários é um importante indicador do aumento do acesso a novas
tecnologias no campo. Seguindo essa orientação, são evidentes as transformações no espaço
rural mato-grossense de 1960 a 1970, visto que o número de tratores passou de 34 para 600.
Além disso, nesse mesmo intervalo, é crescente o uso de arado, tem início a utilização de
fertilizantes e chegam no estado as primeiras colheitadeiras. É importante destacar que
muitos agricultores, cuja região de origem já estava “adiantada” no processo de
modernização da agricultura, ao migrarem para o Mato Grosso, levaram consigo alguns
implementos agrícolas, maquinário e insumos (principalmente sementes). Conforme um
produtor entrevistado, “quando eu vim para cá [Primavera do Leste], eu trouxe junto alguns
equipamentos para usar na agricultura porque aqui ia ser bem mais difícil de comprar. E mais
caro também. Eu trouxe um trator velho que tinha no Sul e ele foi bem importante pra limpar
as terra e começar a plantar” (Produtor rural, Entrev. 5).
Em 1985 é possível visualizar os resultados, ainda que iniciais, dos programas de
colonização e das diferentes políticas implementadas em Mato Grosso, como PVEA, PIN,
Proterra, Poloamazonia, Prodecer e Polocentro. Por um lado, alguns movimentos verificados
em 1970 continuam ganhando força, como o aumento no número de estabelecimentos
agropecuários (principalmente no Centro-Norte do estado) e na área total, que passa a cobrir
mais de 40% do território mato-grossense. Por outro lado, o número de ocupações acaba se
mantendo relativamente estável, ainda que com algumas variações entre os anos. Isso se
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reflete na ampliação da área por pessoa ocupada, que passa de uma média de 46 ha em 1970
para 105 ha 1985.
A categoria que mais cresceu de 1970 a 1985 foi a de proprietários, que passou de
19,8 mil para 48,8 mil. Como já comentado, esse resultado deriva do crescente esforço do
Estado, por meio do INCRA e da INTERMAT, em regularizar a situação fundiária,
principalmente de produtores e/ou empresários do centro-sul do país, que migraram para a
região estimulados pelo baixo preço da terra, pelos incentivos fiscais, pelos programas de
colonização, etc. Conforme Moreno (2007, p. 159)
o INCRA arrecadava grandes extensões de terras devolutas, após a realização
do procedimento discriminatória, e procedia à “licitação pública”, dando
preferência de compra ao empresário ocupante. Foi assim que diversos
empresários do centro-sul do país tornaram-se também grandes proprietários
de terra em Mato Grosso. Inicialmente “ocupavam” terras ao longo de
rodovias federais ou nas áreas consideradas indispensáveis à segurança e ao
desenvolvimento nacional, depois adquiriam-nas a preços simbólicos,
justificado pela ocupação pioneira e desbravamento das áreas de cerrados ou
floresta para a implantação da empresa capitalista.
Esse esforço da política federal de regularização fundiária acabou legalizando muitas
áreas ocupadas, inclusive aquelas resultantes de atos de grilagem (Moreno, 2005; Moreno,
2007). Essa “transformação” de ocupantes em proprietários fez com que os primeiros fossem
perdendo peso relativo ao longo dos anos (passam de 30% em 1970 para 4% em 2006),
enquanto os segundos cresceram significativamente no mesmo período (Figura 2.14).
Figura 2.14 – Número de estabelecimentos agropecuários segundo a condição do produtor em
relação às terras em Mato Grosso (1940 – 2006)
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Fonte: Censos Agropecuários – diferentes anos (IBGE, 2014).

Em termos de produção agropecuária, o ano de 1985 pode ser considerado como o
momento de consolidação de um novo ciclo, que teve início em 1970. Este padrão produtivo
ficou associado a: monocultura, escalas de produção, utilização de insumos modernos e de
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máquinas sofisticadas29, crescente “externalização” da atividade produtiva e dependência das
grandes empresas do sistema agroindustrial (Kageyama et al., 1990; Graziano da Silva, 1998;
Ploeg, 2006 e 2008). Alguns cultivos para fins comerciais se fortaleceram neste período,
como foi o caso da soja, que alcançou 300 mil ha em 1985, e da cana de açúcar, com 19 mil
ha no mesmo ano. O arroz, que era o cultivo com maior área cultivada em 1970 (446 mil ha),
passa a perder espaço (após atingir o pico de 866 mil ha em 1980) diante das novas
tecnologias de correção dos solos. Além disso, contribuiu para sua decadência a queda no
preço (quando comparado com a soja, por exemplo), a falta de garantia de compra e o
surgimento de novas doenças, que aumentaram o custo de produção.
O Censo Agropecuário de 1995/96 aponta transformações importantes na estrutura
agrária mato-grossense (ainda que essas alterações possam ser reflexos das mudanças
metodológicas no Censo30). O número de estabelecimentos agropecuários manteve-se estável
de 1985 a 1996 e as ocupações tiveram uma queda de 9%. A área total, por sua vez, cresceu
mais de 30% e passou a cobrir 55% do território do estado. A área média por unidade ficou
acima de 600 hectares, valor próximo daquele encontrado em 1960.
Outro elemento que ganha destaque é a consolidação dos proprietários, que atingem
87% dos informantes. É interessante perceber que a condição do produtor é praticamente
idêntica àquela de 1940. Isso demonstra que, apesar das profundas transformações agrárias e
fundiárias ocorridas em Mato Grosso ao longo de cinquenta anos, os proprietários voltam a
controlar a grande maioria dos estabelecimentos (o menor percentual foi em 1970 e 1975, em
meio aos programas de colonização).
No que se refere à utilização das terras, 1996 é o primeiro ano em que as pastagens
plantadas (30,6% da área total dos estabelecimentos) superam as naturais (12,4%). Esse
resultado reflete a busca por maiores rendimentos por hectare, bem como a expansão da
pecuária para áreas de cerrado e floresta amazônica. Inclusive o número de bovinos passou de
6,5 milhões para 14,4 milhões de cabeças de 1985 a 1996, o que representa um crescimento
de 121%, principalmente nas mesorregiões Norte e Nordeste Mato-grossense. A área de mata
também teve um crescimento na sua superfície, que decorre do avanço dos estabelecimentos
sobre áreas de floresta nativa e não do reflorestamento (que responde por apenas 0,1% do
total). A área de lavoura cresceu 822 mil hectares, mas manteve os 7% sobre a área total,
mesmo percentual que havia alcançado em 1985 (Tabela 2.3). Os produtos com maior
crescimento foram a soja, cana de açúcar e milho, enquanto arroz, feijão e mandioca tiveram
queda na produção e na área cultivada (esse resultado pode estar relacionado com as
mudanças metodológicas acima mencionadas).
Os dados do último Censo Agropecuário (2006) indicam um aumento importante no
número de estabelecimentos (43%), com redução da área total (mas, como já ponderado, a
comparabilidade entre os dados de 1996 e 2006 precisa ser sempre questionada). A ampliação
no número de unidades ocorreu, sobretudo, entre os proprietários (que passaram de 68,2 mil
para 88,7 mil) e os assentados sem titulação definitiva (foi a primeira vez que se contabilizou
tal dado, com o registro de 16,9 mil informantes), enquanto os ocupantes e parceiros caíram
quase pela metade – os arrendatários mantiveram o mesmo número de informantes. A
estrutura fundiária também apresentou algumas mudanças, como o aumento das unidades
com menos de 100 hectares, tanto no número de estabelecimentos (passou de 38,5 para 74,3
29

O número de tratores passou de 600 para 19,5 mil entre 1970 e 1985.
O Censo Agropecuário de 1995/96 teve como período de referência 31/12/1995 a 31/07/1996 (ano agrícola),
sendo 31/12/1995 para as informações sobre propriedade, área e pessoal ocupado e 31/07/1996 para
informações sobre efetivos da pecuária, da lavoura permanente e da silvicultura. Para os Censos Agropecuários
anteriores e para o de 2006, o período de referência foi o ano civil (01/01 a 31/12), sendo 31/12 para
informações de séries de estoque. Deste modo, os dados de 1995/95 não são estritamente comparáveis com os
demais.
30
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mil) como na área total (foi de 1,6 para 2,6 milhões de hectares). Essas alterações foram
provocadas, principalmente, pela criação de assentamentos da reforma agrária, que passaram
de 57 unidades em 1995 para 477 em 2006 (Dataluta, 2012).
Tabela 2.3 – Área total dos estabelecimentos por formas de utilização das terras em Mato
Grosso (1940 – 2006)
Terras
Lavouras
Pastagens
Matas
Terras
Ano
não
Total
Perm. Temp. Naturais Artific. Naturais Reflor. inaprov. utilizadas
1940 1,9%
1,5%
60,1%
20,8%
8,3%
7,4%
100%
1950 0,1%
0,8%
53,1%
1,4%
33,0%
0,2%
7,7%
3,7%
100%
1960 0,2%
1,0%
57,1%
4,4%
27,3%
0,2%
6,6%
3,2%
100%
1970 0,1%
2,4%
47,6%
7,7%
29,5%
0,0%
5,4%
7,3%
100%
1975 0,2%
2,2%
39,4%
11,9%
32,4%
0,1%
3,8%
10,1%
100%
1980 0,4%
5,0%
29,2%
13,6%
38,7%
0,1%
5,8%
7,2%
100%
1985 0,4%
6,4%
25,6%
17,8%
37,3%
0,1%
6,7%
5,8%
100%
1996 0,3%
6,6%
12,4%
30,6%
43,1%
0,1%
3,9%
2,9%
100%
2006 0,8% 12,7%
9,0%
36,3%
39,2%
0,1%
1,2%
0,5%
100%
Fonte: Censos Agropecuários – diferentes anos (IBGE, 2014).

Em 2006, os estabelecimentos agropecuários cobriam mais da metade do território
mato-grossense (valor que não chegava a 5% em 1940). O restante da área pertence às
cidades, reservas indígenas e ambientais, etc. Chama atenção o crescimento das áreas de
lavouras, sobretudo temporárias, e a redução das terras improdutivas e inaproveitáveis, além
da manutenção do forte peso das pastagens plantadas e da mata nativa. Em termos de
produtos, ocorreu um aumento muito grande na produção de soja, algodão, milho e cana-deaçúcar. Por outro lado, os produtos básicos da alimentação cotidiana (arroz, feijão e
mandioca) apresentaram uma redução ou manutenção da área cultivada. Esses elementos
confirmam o trajeto recente da agricultura mato-grossense, que se volta majoritariamente aos
produtos destinados à exportação. O mesmo ocorre com a pecuária (bovinos, suínos e aves),
que teve um aumento muito expressivo no número de cabeças, e que segue, em grande
medida, para o mercado externo depois de processada.
Vale destacar que os produtos para exportação foram beneficiados por uma política
econômica favorável, que manteve o câmbio desvalorizado, diferentemente do que ocorria
em 1995/96, quando a moeda brasileira estava equiparada ao dólar. Além disso, é inegável a
influência da demanda externa (principalmente asiática), o preço favorável em determinados
períodos, os profundos avanços tecnológicos (tanto em nível genético como nas máquinas
agrícolas e nos defensivos), crescimento da oferta de crédito rural (o SNCR ampliou seu
volume de recursos em mais de três vezes de 1996 a 2005), etc.
Ao analisar a estrutura fundiária de 1940 a 2006, pode-se dizer que a concentração na
posse da terra continua presente, onde os estabelecimentos acima de dois mil hectares
continuam respondendo por mais de dois terços da área total (Figura 2.15). Entretanto, houve
uma redução desta concentração de 1975 em diante, visto que nesse ano 80% das terras
estavam nos estabelecimentos com mais de dois mil hectares, caindo para 67% em 2006.
Entretanto, se focar exclusivamente nos dados de 1940 e 2006, a concentração fundiária
manteve-se praticamente idêntica, pois os percentuais são semelhantes. Segundo o IBGE
(2014), Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com maior concentração na distribuição
da terra (com índice de Gini de 0,865 em 2006), perdendo apenas para Alagoas, que alcança
0,871.
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Figura 2.15 – Área dos estabelecimentos agropecuários por estratos de área total em Mato
Grosso (1940 – 2006)
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Ao visualizar as transformações ocorridas em Mato Grosso nos últimos setenta anos,
ficam evidentes as profundas mudanças nos contornos municipais e nas questões
demográfica, econômica, produtiva e agrária. Não resta dúvida que estes câmbios são
reflexos de um mix de fatores, com destaque às políticas públicas exercidas ao longo do
período, que tiveram como ponto chave o programa Marcha para Oeste em 1937 e as
iniciativas do governo militar (PVEA, PIN, Proterra, Corexport, Prodoeste, Poloamazônia,
Prodecer, Polocentro e Polonoroeste). Ao abranger um conjunto múltiplo de objetivos e
intenções (preencher os vazios demográficos, garantir a integridade nacional, unificar as
fronteiras econômicas e políticas, promover o avanço de projetos agropecuários, reduzir
conflitos agrários no Sul e Nordeste do Brasil, etc.) estas políticas acabaram transformando
intensamente o estado, restando pouco das características presentes em 1940. A soja foi
introduzida na região neste contexto de fortes transformações, usufruindo o plano de fundo
existente, como poderá ser visto na sequência.

2.2 O mercado da soja em Mato Grosso

2.2.1 Expansão do cultivo da soja
Ao longo dos anos a soja foi se expandindo em Mato Grosso e se tornou a principal
atividade econômica, alcançando mais de 8 milhões de hectares plantadas na safra 2013/14 e
respondendo por 60% do valor das exportações (CONAB, 2014; SECEX, 2014). Conforme
Fernández (2007), a trajetória das lavouras de soja no estado está fortemente relacionada com
a disponibilidade de grandes estoques de terras criada pela iniciativa estatal, pela presença de
empresas de colonização privada ou ainda pela ação de agentes intermediários, como
corretores e grileiros, que favoreceram a aquisição de grandes extensões de terras por
emigrantes sulistas a preços relativamente baixos quando comparados com outros estados do
centro-sul. Vale destacar que se trata de terras de planalto, com topografia plana que
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favorecem o cultivo em larga escala; de latossolo, que apesar da baixa fertilidade natural e da
acidez, é profundo e bem drenado, permitindo a mecanização; e que possui regularidade
climática, com duas estações bem definidas, facilitando o desenvolvimento dos ciclos
produtivos. Também houve uma série de políticas públicas para a abertura de área, aquisição
de máquinas, construção de infraestrutura (entre elas estradas, portos e cidades),
investimentos em pesquisa, formação de mercados, assistência técnica, etc. (Fernández, A. J.
C., 2007; Heredia et al., 2011). Portanto, trata-se de um conjunto de condições e fatores que
possibilitaram a expansão da soja em Mato Grosso, saindo dos argumentos mais usuais que
se prendem especificamente na inovação tecnológica, especialização da produção, gestão e
coordenação econômica, aumento do preço e da demanda, etc., ainda que os mesmos tenham
sido importantes.
Até a metade da década de 1970, o plantio da soja era experimental e resultado de
iniciativas individualizadas, que foram realizadas em diferentes municípios do Estado.
Wilson Daltroso, natural de Cruz Alta/RS, comprou uma propriedade de 15 mil hectares na
região de Primavera do Leste em 1973 e declara: “o primeiro que plantou soja aqui [região de
Primavera do Leste] fui eu. Foi de 1976 para 1977. No início não produziu bem, não tinha
variedade adaptada pro clima e pro tipo de terra daqui, mas depois foi aprimorando” (Entrev.
5). Naquele período ainda haviam barreiras que dificultavam e/ou impediam o plantio da
soja, decorrentes da baixa fertilidade natural dos solos e da sua elevada acidez, além da
ausência de variedades adaptadas aos dias longos e de problemas de infraestrutura na
produção e no escoamento. Como foi visto anteriormente, o principal cultivo em Mato
Grosso na década de 1970 era o arroz.
Os dados da CONAB (2014) identificam a safra 1977/1978 como o começo do
cultivo da soja em Mato Grosso, em uma área de mil hectares. No início de 1980 a oleaginosa
teve o primeiro movimento de crescimento da área cultivada, chegando a mais de 300 mil ha
(1983) (Figura 2.16). Conforme os dados da Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2014), a
principal região era o Sudeste Mato-Grossense, que concentrava mais de 70% da área colhida
do estado, sobretudo nos municípios de Itiquira, Rondonópolis e Alto Araguaia. Segundo
Fernández (2007), essa região era estratégica diante da proximidade com outras áreas
produtoras em Goiás e em Mato Grosso do Sul, que já dispunham de calcário (para
neutralizar o alumínio e a acidez dos solos) e variedades mais adaptadas, além de uma
infraestrutura básica (estada, armazéns, bancos, etc.).
Ao longo da década de 1980 começam a ser introduzidas novas variedades de soja,
mais adaptadas as condições edafoclimáticas do cerrado, e também se alteram as formas de
plantio e manejo dos solos, sobretudo com aplicação de calcário31 (Bernardes, 2005). Além
disso, até meados dos anos oitenta vigorava uma política de crédito rural altamente
subsidiada, que se voltava ao financiamento de custeio, investimento e comercialização da
produção (Leite, 1998). Também foi importante a retomada do preço internacional da soja na
metade da década em diante e a substituição do consumo de gorduras animais (banha e
manteiga) por óleos vegetais, estrategicamente elaborada pelas empresas do setor (Wesz
Junior, 2011). Esses elementos foram centrais para a expansão da área cultivada, que chegou
a 1,7 milhão de hectares em 1989, bem como para o aumento da produção e da produtividade
(que nesta década saltou de 30 para 40 sacas/ha).

31

Além da aquisição de calcário oriundo de outras regiões, a SUDAM começou a incentivar e financiar a
construção de usinas nas regiões mais isoladas, onde o custo de transporte deste insumo era muito elevado,
como no Norte do Mato Grosso (Fernández, A. J. C., 2007).
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Figura 2.16 – Área plantada e produção de soja em Mato Grosso (safra 1977/78 – 2012/13)
25.000

8.000
20.000

7.000
6.000

15.000

5.000
4.000

10.000

3.000
2.000

5.000

Produção - mil toneladas

Área plantada -mil hectares

9.000

1.000
0

0

Área plantada
Produçao
Fonte: CONAB (2014).

Esses processos simultâneos e inter-relacionados favoreceram o avanço das lavouras
de soja para duas novas regiões do estado: Microrregião de Parecis, próxima à fronteira com
Rondônia, com destaque aos municípios de Sapezal, Campos de Julio, Diamantino e Campo
Novo dos Parecis; e Microrregião de Alto Teles Pires, localizada ao longo da BR-163,
abrangendo principalmente os municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nobres e Nova
Mutum, que foram alvo de diversos projetos de colonização. Estas duas microrregiões
passaram a responder pela metade da superfície colhida no estado, que, se somada aos valores
da mesorregião Sudeste, alcançavam 85% da área em 1989 (IBGE, 2014). Na década de 1980
o Mato Grosso se tornou o terceiro maior estado produtor de soja, atrás do Paraná e do Rio
Grande do Sul e a frente de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais (Figura
2.17). Outro marco deste período foi a superação da área colhida com arroz, que até então era
o principal cultivo temporário.
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Figura 2.17 – Área plantada (%) com soja no Brasil por estado (safra 1977/78 – 2012/13)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MT

MS

GO
PR
Fonte: CONAB (2014).

RS

D+

A década de 1990 se inicia com a primeira redução na área e na produção de soja em
Mato Grosso, seguindo a tendência nacional de baixa devido, fundamentalmente, à forte
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queda no preço internacional (como pôde ser visto no Capítulo 1). Mas, na safra 1995/96,
começa um processo de recuperação, com um crescimento praticamente ininterrupto da área
cultivada até 2005/06, alcançando mais de seis milhões de hectares. Portanto, em dez anos a
superfície cultivada com soja foi triplicada (Figura 2.16). Além do aumento da demanda e do
preço internacional, foi fundamental para esta expansão a mudança da política econômica,
que, como já comentado, desvalorizou o câmbio e reeditou a política de geração de saldos
comerciais ancorados na exportação de produtos primários.
Neste momento de valorização da soja e capitalização dos produtores, o crescimento
das lavouras seguia para as áreas de menor valor imobiliário, de solos planos e profundos e
com acesso a infraestrutura de transporte, o que permitia ampliar a área cultivada com menor
investimento (Fernández, A. J. C., 2007). Muitos produtores deslocaram-se para estas novas
regiões. Esta estratégia foi empregada tanto por aqueles com menor poder econômico como
pelos capitalizados. No primeiro caso, tratava-se de produtores endividados ou com reduzido
ativo fundiário, que optaram por vender suas terras nas áreas valorizadas e comprar uma nova
propriedade em regiões mais afastadas, onde havia terra mais barata. Já os produtores
capitalizados mantinham suas áreas nas regiões valorizadas e, diante da maior margem de
rentabilidade obtida nos “anos bons”, compravam novas terras em outras regiões (seja no
próprio estado ou fora dele). Durante a pesquisa de campo, pôde-se perceber que esta
segunda modalidade foi utilizada pelo Grupo Itaquerê, sediado em Primavera do Leste, que
nos últimos anos comprou terras na região do Vale do Araguaia/MT (municípios de Porto
Alegre do Norte, Querência e Água Boa), e pelo Grupo Bom Futuro, que atualmente possui
áreas próprias (além das arrendadas) em todas as regiões de Mato Grosso.
Com a redução do preço da soja, deixam de ser cultivados dois milhões de hectares de
2006 a 2007. Entretanto, nas safras seguintes há uma nova retomada, alcançando 81,2
milhões de toneladas e 7,8 milhões de hectares – crescimento de 34% e 39%,
respectivamente, de 2006/07 a 2012/13 (Figura 2.16). Neste intervalo de sete safras o preço
da soja alcançou recordes históricos e a demanda internacional cresceu a passos largos.
Também foram fundamentais para este avanço as inovações tecnológicas (sementes
melhoradas, plantio de precisão, novos insumos, etc.) e a reconversão das áreas de pastagens
ou mata em lavouras temporárias.
A Figura 2.16, ao trazer a área plantada e a produção de soja em Mato Grosso desde a
safra de 1976/77 até a de 2012/13, evidencia o elevado crescimento destas variáveis nestes
quase 40 anos. Chama atenção que, ao longo do período, em apenas três momentos houve
uma redução da superfície, seguido por forte retomada. Este desempenho consolidou Mato
Grosso como maior estado produtor de soja do Brasil, cuja área plantada responde entre 25%
e 28% nos últimos dez anos. Na segunda colocação está o Paraná (17,1%) e, logo na
sequência, o Rio Grande do Sul (16,7%) (Figura 2.17). Outros estados com crescimento
expressivo nos últimos anos são Goiás e Mato Grosso do Sul, além de Maranhão, Piauí,
Tocantins e Bahia (“Mapitoba”).
Como já comentado, a produção de soja teve início no sudeste mato-grossense,
principalmente nos municípios de Jaciara, Itiquira, Rondonópolis e Alto Araguaia. Nos anos
1980, o cultivo difundiu-se para o centro-norte do estado, e ao longo da década de 1990
foram consolidadas três grandes “manchas” de produção: Parecis, BR-163 e Sudeste.
Conforme a Figura 2.18, de 2000 a 2010 ocorre um aumento das áreas com produção, que
inclui tanto as regiões acima mencionadas (com expansão na direção Norte) como a
ampliação para novas áreas, com destaque ao Vale do Araguaia, que segue a BR-158, na
fronteira com Goiás e Tocantins. Nesse caso, os principais municípios produtores são
Querência, Canarana e Água Boa. A partir dos mapas abaixo, pode-se dizer que somente no
Pantanal e na Depressão da Amazônia Meridional (Noroeste do estado) o cultivo do grão não
está presente de modo significativo.
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Figura 2.18 – Área colhida com soja por município em Mato Grosso (1980 – 2012)

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE, 2014).

Como foi destacado por Heredia et al. (2011), a expansão da soja significou, antes de
tudo, a introdução e a prática de um novo padrão tecnológico e de acumulação,
proporcionado pelas condições edafoclimáticas, topográficas e de estruturas de custos de
produção dessas novas áreas, além do apoio recebido do Estado, via políticas de colonização,
infraestrutura, financiamento e repasse de tecnologia, e dos governos locais, mediante
programas de isenção fiscal. Ademais, trata-se de um cultivo que mobiliza um elevado valor
monetário. A Figura 2.19 torna isso evidente ao demonstrar que a soja, em termos de número
de estabelecimentos, área plantada e pessoal ocupado, não detém os maiores percentuais nos
municípios mato-grossenses – os valores são superiores a 50% apenas nas Microrregiões de
Parecis e Alto Teles Pires. Contudo, ao analisar o valor da soja sobre o valor total da
produção agropecuária, o mapa praticamente muda de cor, indicando um peso muito forte do
grão nesta variável. Portanto, o crescimento da produção e da superfície cultivada com soja
em Mato Grosso também é reflexo do retorno financeiro que este grão produz, o que
beneficia tanto os diferentes atores envolvidos na cadeia produtiva (produtores, revendedoras
de insumos, agroindústrias, tradings, empresas de assistência técnica, financiadores, etc.),
quanto o poder público, nas suas diferentes esferas (municipal, estadual e federal).
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Figura 2.19 – Participação da soja, segundo variáveis selecionadas, nos estabelecimentos
agropecuários de Mato Grosso – 2006

Fonte: Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2014).

2.2.2 Produtores de soja
O número de produtores de soja cresceu significativamente de 1980 a 2006, quando
passou de 270 para 3,8 mil32, segundo dados dos Censos Agropecuários (IBGE, 2014). Neste
32

De 1985 a 1996, o número de estabelecimentos produtores de soja teve uma redução de 300 informantes, que
pode estar vinculada tanto a questões metodológicas do Censo quanto à redução da produção neste ano,
provocada pela queda no preço internacional, como destacado anteriormente.
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mesmo período houve um aumento muito expressivo na área cultivada e na quantidade
produzida. A Tabela 2.4 permite visualizar essas variáveis por grupos de área total dos
estabelecimentos, cuja principal mudança ao longo dos anos refere-se à concentração nos
estratos acima de mil hectares, sobretudo em termos de área colhida e produção, que era
inferior a 70% em 1985 e chegou a 85% em 2006. Em relação ao número de produtores de
soja de 1996 a 2006, percebe-se um crescimento em todos os estratos, incluindo os
estabelecimentos com menos de 100 hectares, com uma ampliação tanto em termos absolutos
(de 166 a 396) como relativos (de 6% a 10,5%). Este resultado se deve, principalmente, a
implementação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), que estimula
a participação dos agricultores familiares e assentados rurais na produção de soja, como será
visto com mais detalhe no Capítulo 3.
Esta tendência de crescimento da soja em estratos de área maior se deve, em
primeiro lugar, à própria lógica de reprodução e de acumulação do capital na
agricultura. O domínio tecnológico, associado às máquinas e implementos
agrícolas com maior rendimento por unidade de trabalho, leva o agricultor a
expandir a área cultivada, buscando maior eficiência dos investimentos. Em
segundo lugar, o aumento do custo de produção por unidade de área e,
consequentemente, a redução da margem de rentabilidade, leva o agricultor a
buscar ganhos por escala de produção. E, em terceiro lugar, a atividade
agrícola é uma alternativa para o agricultor continuar investindo o seu ganho.
No conjunto, estes fatores, podendo ser acrescidos outros, têm contribuído
para a concentração e a centralização tanto do capital quanto dos recursos
naturais na agricultura (Fernández, 2009, p. 46).
Em Mato Grosso a produção de soja é marcada pela presença de grandes grupos,
sendo que os 20 maiores plantaram 533 mil hectares na safra 2004/05, respondendo por 9%
da área cultivada com a oleaginosa no estado. Apesar dos dados apontarem para uma grande
concentração, o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) demonstra que
ao longo dos últimos anos esses valores foram ampliados, pois na safra 2009/10 os mesmos
20 grupos já controlavam 1,2 milhão de hectares (crescimento de 318%), o que representa
20% da área colhida com soja no estado (IMEA, 2010).
O nome dos grupos, a área cultivada e a sua nacionalidade são cada vez mais difíceis
de serem identificados, em função da presença de grandes empresas de capital aberto,
controladas por fundos estrangeiros ou por empresários nacionais ligados a outros ramos da
economia. Na mídia, Bom Futuro, Amaggi, SLC Agrícola e Vanguarda Agro aparecem como
os principais grupos nacionais atuantes na produção de soja em Mato Grosso, cada um com
pelo menos 140 mil hectares plantados com o grão na safra 2012/13.
O Grupo Bom Futuro iniciou suas atividades agrícolas 1964 em São Miguel do
Iguaçu, no Paraná, e expandiu-se para terras mato-grossenses em 1993 com a compra da
primeira fazenda. Na safra 2013/14 cultivou 560 mil hectares (somando a área plantada na
safra e na safrinha), distribuídos em 127 fazendas, divididos em soja (253,4 mil), milho (100
mil), algodão (88,3 mil), milheto (46 mil) e feijão (um mil) (dados disponibilizados durante a
pesquisa de campo). O Grupo também se envolve com produção de sementes, criação de
gado, piscicultura e produção de energia por intermédio de pequenas centrais hidrelétricas
(Bom Futuro, 2013; Rally da Safra, 2013). O Grupo Amaggi (anteriormente chamado de
Grupo André Maggi) também iniciou suas atividades no Paraná, em São Miguel do Iguaçu
em 1977, com a produção de sementes e comercialização de safras. A aquisição de terras em
Mato Grosso, na década de 1980, permitiu o incremento no plantio da soja e a expansão dos
negócios. Na safra 2012/13 foram plantados 141 mil hectares de soja, além de 73 mil de
115

milho e 25 mil de algodão. O Grupo investiu na verticalização da cadeia produtiva, pois, além
das plantações agrícolas, também atua na produção de sementes, distribuição de fertilizantes,
esmagamento (agroindústrias Amaggi), comercialização, transporte fluvial e produção de
energia. Em 2011, o Grupo passou a plantar cinco mil hectares de soja na Argentina (Grupo
André Maggi, 2013) e em 2014 começou a atuar na compra da soja no Paraguai (Grupo
André Maggi, 2014). Blairo Maggi, filho do fundador do Grupo, foi governador do estado de
Mato Grosso entre 2003 e 2010, sendo, em seguida, eleito senador. Vale destacar que os
principais gestores do Grupo Bom Futuro (Eraí Maggi) e do Grupo Amaggi (Blairo Maggi)
são primos.
Tabela 2.4 – Número de estabelecimentos produtores de soja, área colhida e quantidade
produzida por grupos de área total em Mato Grosso (1980 – 2006)*
Número de estabelecimentos produtores de soja

Estratos de área
total
< 10 há
> 10 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha

1980
16
5,9%
11
4,1%
139 51,5%
104 38,5%

1985
70
490
1.698
782

Total

270 100,0%

3.040 100,0%

2,3%
16,1%
55,9%
25,7%

1996
8
158
1.401
1.179

0,3%
5,8%
51,0%
42,9%

2006
3
0,1%
393 10,5%
1.706 45,4%
1.658 44,1%

2.746 100,0%

3.760 100,0%

Área colhida com soja

Estratos de área
total
< 10 ha
> 10 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha

1980
39
0,1%
88
0,2%
15.718 27,8%
40.668 72,0%

1985
175
14.549
246.461
561.634

0,1%
0,2%
22,0%
77,7%

2006
18
0,0%
24.801
0,6%
615.231 14,7%
3.546.424 84,7%

Total

56.513 100,0%

822.819 100,0% 1.740.392 100,0%

4.186.474 100,0%

0,0%
1,8%
30,0%
68,3%

1996
1.316
4.127
383.055
1.351.893

Quantidade produzida de soja

Estratos de área
total
< 10 ha
> 10 < 100 ha
> 100 < 1.000 ha
> 1.000 ha

1980
1985
51
0,1%
280
143
0,2%
28.104
27.335 30,8%
482.589
61.320 69,0% 1.099.556

Total

88.849 100,0% 1.610.529 100,0% 4.438.946 100,0% 11.747.267 100,0%

0,0%
1,7%
30,0%
68,3%

1996
3.158
9.461
988.409
3.437.918

0,1%
0,2%
22,3%
77,4%

2006
62
0,0%
66.430
0,6%
1.721.914 14,7%
9.958.861 84,8%

Fonte: Censo Agropecuário – diversos anos (IBGE, 2014).
* Não foi possível criar estratos de área com valores superiores a 1.000 hectares devido à indisponibilidade
destes dados para todos os Censos, o que comprometeria a comparabilidade entre os anos.

A SLC Agrícola foi fundada em 1977 pelo Grupo SLC (fabricante de colheitadeiras) e
na safra 2013/14 possui 14 unidades de produção distribuídas em sete estados (Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí), que totalizam 340
mil hectares plantados, sendo 185,3 mil de soja, 93,8 mil de algodão, 50,5 mil de milho e
10,7 mil com outros cultivos (café, trigo, milho semente e cana) (SLC Agrícola, 2013). O
Grupo Vanguarda Agro, por sua vez, possui 12 unidades de produção localizadas em cinco
estados brasileiros (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Piauí), totalizando, sob sua
gestão, uma área de aproximadamente 310 mil hectares – 208 mil com plantio de soja em
2012/13 (Vanguarda Agro, 2013). Em suma, os grupos Bom Futuro, Amaggi, SLC Agrícola e
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Vanguarda Agro controlaram 1,2 milhão de hectares nas últimas safras, sendo que 60% desta
área foi destinada ao cultivo de soja.
Além destes grupos nacionais, atuam no estado dois grupos argentinos: El Tejar e Los
Grobos. El Tejar entrou em Mato Grosso em 2003, quando passou a arrendar terras. Em 2007
a firma aproveitou a situação de endividamento de alguns produtores para comprar grandes
áreas de terra, tendo como fonte de recursos a venda de parte de suas ações para fundos de
investimento. A área plantada com soja chegou a 240 mil hectares na safra 2010/11, sendo 58
mil hectares de propriedade do grupo. Como destacado no Capítulo 1, El Tejar atua na
Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil, cuja área plantada foi superior a 600 mil hectares na
safra 2010/11. Los Grobos entrou no Brasil em 2008 como sócio da Ceagro, quando comprou
20% das suas ações (expandindo para 50,7% nos anos seguintes). A Ceagro, por sua vez,
havia sido criada em 1995 no sul do Maranhão, quando suas atividades limitavam-se a
comercialização de sementes e fertilizantes, tendo, depois, se expandido para produção
agrícola, armazenagem e comercialização de milho e soja. A empresa atua em sete estados
brasileiros (Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais), planta
70 mil hectares de terra e fornece produtos e serviços a mais de 1.300 produtores rurais.
Entretanto, a empresa japonesa Mitsubishi Corporation assumiu o controle de 80% do
negócio da Ceagro em 2013, comprando a parte de Los Grobos (Ceagro, 2014).
Ao olhar a produção de soja em Mato Grosso e no Brasil, uma diferença que ganha
evidência diz respeito às dimensões fundiárias das unidades que produzem o grão. Apesar de
ocorrer, em ambos os casos, uma concentração nos estabelecimentos com mais de mil
hectares ao longo dos últimos anos, há significativas variações em termos proporcionais.
Enquanto dados nacionais (desconsiderando os valores de Mato Grosso) apontam que grande
parte da soja é oriunda de unidades que possuem entre 100 e 1.000 ha, em Mato Grosso esse
estrato respondeu por apenas 15% da produção em 2006. No estado, 85% da produção é
oriunda de estabelecimentos que detém área total acima de mil hectares, com destaque para
aqueles com mais de cinco mil – este foi o estrato que mais cresceu no último período,
quando passou de 28% para 41% da produção (Figura 2.20).
Esta grande diferença relaciona-se com as formas de gestão do negócio agrícola e
com a progressiva mudança no padrão de produção, que buscam crescentes índices de
produtividade, eficiência e rentabilidade (argumentos predominantes na visão de economistas
e administradores que pesquisam o tema). Por outro lado, a presença majoritária da produção
de soja em unidades de larga escala está relacionada fundamentalmente com a dinâmica de
ocupação do território e com o processo de colonização das terras, que enquadraram os
indígenas em reservas e os posseiros em assentamentos, desobstruindo estas áreas para
emigrantes do Sul – que encontravam dificuldades para manter ou ampliar suas áreas na
região de origem e acabavam comprando terra a um preço reduzido no cerrado – e do
Nordeste – cuja mão de obra foi empregada na catação de raízes (Fernández, A. J. C., 2007;
Moreno, 2007; Marques, et al., 2009).
É possível que, nos dados do próximo Censo Agropecuário, com previsão de
realização para 2015, ocorra um crescimento ainda maior nos estratos acima de cinco mil
hectares. Muitos informantes, durante a pesquisa de campo, comentaram que, com a crise que
ocorreu entre 2004 e 2007 – marcada pela queda dos preços, ferrugem asiática, variabilidade
climática, aumento do custo de produção, defasagem cambial e tensões ambientais – houve o
endividamento de muitos produtores, principalmente aqueles com menores ativos fundiários,
fazendo com que os mais capitalizados comprassem propriedades limítrofes e/ou novas terras
em outras regiões. Pode-se perceber, inclusive, que esta estratégia é usada pelo Grupo Bom
Futuro no município de Campo Verde, onde o grupo iniciou produção com 800 hectares
arrendados, tendo, atualmente, 44.300 hectares plantados (sem incluir a área de reserva,
infraestrutura, estradas, etc.), cuja maioria é própria. Como pode ser visto na Figura 2.21,
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para o Grupo é fundamental a proximidade espacial entre as áreas, o que reduz os custos e
facilita a gestão.
Figura 2.20 – Produção de soja por estratos de área total no Brasil (exceto MT) e em Mato
Grosso (1985, 1995 e 2006)
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Fonte: Censo Agropecuário – diversos anos (IBGE, 2014).

Figura 2.21 – Área de plantio do Grupo Bom Futuro em Campo Verde – MT (safra de verão
2013/14)

Fonte: Bom Futuro (2013).

Além de se tratar de estabelecimentos com grandes extensões de terras, as lavouras de
soja em Mato Grosso se caracterizam pelo elevado padrão tecnológico. Conforme os
microdados do Censo Agropecuário de 2006, 92,8% dos produtores de soja aplicam
agrotóxicos/defensivos agrícolas, 80,9% usam adubação química nitrogenada, 78% utilizam
plantio direto e 45,5% fazem correção do solo com PH. Além disso, 84,8% das unidades que
produzem o grão possuem trator (com uma média superior a quatro máquinas por produtor),
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além de semeadeira (78%), grade (76%), pulverizador (74,7%) e colheitadeira (70,2%). É
importante destacar que esses dados são muito superiores aos valores nacionais, que apontam
que os estabelecimentos agropecuários produtores de soja alcançam metade dos percentuais
quando comparado às unidades mato-grossenses. Outro elemento importante envolve a baixa
terceirização das atividades, visto que apenas 10% dos sojicultores afirmaram realizar a
contratação de serviços, pois a maioria é proprietária dos implementos agrícolas. Essa
situação difere daquela encontrada na Argentina, onde os produtores de soja fazem amplo uso
de empresas contratistas, que realizam o plantio, a pulverização e a colheita de forma
terceirizada (Capítulo 1).
Em relação às características dos produtores, os microdados do Censo Agropecuário
de 2006 apontam que são majoritariamente proprietários, atingindo 78,6% do número de
estabelecimentos e 90,4% da área, mas também estão presentes os arrendatários, com 11,5%
das unidades e 8,8% da superfície (valores próximos à média nacional). É relevante ainda a
incidência de assentados da reforma agrária, que respondem por 9% dos informantes que
produzem soja, enquanto que no Brasil esse valor alcança 1,7%. Apenas 0,7% dos
sojicultores se definiram como ocupantes ou parceiros. É importante destacar que mesmo
com a migração mais intensa no estado entre a década de 1970 e 1980, 55% dos produtores
afirmam que estão na direção da unidade há menos de 10 anos (e destes, a metade está a
menos de 5 anos), indicando que para muitos informantes a condução da unidade ainda é
relativamente recente. Outra característica é a supremacia masculina na direção dos
estabelecimentos que cultivam o grão (97,4%) e o predomínio de agricultores com mais de 40
anos (70%), ambos percentuais acima da média nacional.
Em relação ao nível de instrução dos sojicultores em Mato Grosso, chama atenção que
12% têm ensino superior. Contudo, é no ensino fundamental onde se encontra a maioria dos
produtores (56%), seguido pelo ensino médio (22,5%) e pelo ensino técnico (6,1%). Apenas
1,8% não sabem ler nem escrever. A escolaridade dos plantadores de soja é maior no estado,
pois os dados nacionais apontam que 4% são analfabetos, 11% completaram o ensino médio,
3% possuem ensino técnico e 5% tem ensino superior. Como visto na pesquisa de campo e já
destacado por Marques et al. (2009), os sojicultores com menores níveis de instrução são, em
geral, aqueles que têm sua origem como pequenos agricultores no Sul do país, enquanto que a
formação técnica e superior – que se concentra em agronomia, veterinária e administração – é
mais recorrente na segunda geração desses produtores, ou seja, seus filhos.
Os sojicultores mato-grossenses participam de cooperativa e entidade de classe
(56,2%), mas em níveis bastante inferiores aos nacionais (80%). Vale destacar, entretanto,
que são participações com perfis diferenciados. No estado a maioria destes produtores está
associada às entidades de classe (71%), como a Aprosoja/MT (Associação dos Produtores de
Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão), Famato (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso) e, no
caso dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária, a Fetagri/MT (Federação
dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Mato Grosso). Já no Brasil é predominante a
participação em cooperativas (81%), principalmente no Sul do país, onde grande parte das
vendas é realizada por intermédio deste ator.
Após apresentar algumas características dos sojicultores em Mato Grosso, cabe
discutir a forma de organização deste mercado, com destaque para os demais atores que
compõem a cadeia produtiva, bem como os vínculos estabelecidos entre eles. Dado o foco
desta tese, é necessário detalhar as relações que os produtores constroem com as empresas a
montante e a jusante, além de abordar o tema das fontes de financiamento da produção de
soja.
2.2.3 Segmento a montante na cadeia da soja
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Como já foi comentado no Capítulo 1, o segmento a montante de uma cadeia
produtiva é caracterizado pela produção de fatores de produção, como máquinas e
equipamentos, e de insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos (herbicidas,
fungicidas, acaricidas e inseticidas). Em Mato Grosso não há indústria de tratores e
colheitadeiras, existindo somente concessionárias, que estão espalhadas nas principais regiões
agrícolas. Segundo o último Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (Anfavea,
2013), eram 102 concessionárias em 2012 (enquanto que em 2010 haviam 81), sendo a
maioria da CNH e da John Deere (Figura 2.22). A comercialização de máquinas e
implementos agrícolas está intimamente relacionada com o resultado da safra, que pode ser
vista no declínio das vendas de tratores e colheitadeiras em 2005 e 2006, quando ocorreu a
queda no preço da soja, o aumento dos custos de produção e a baixa produtividade. Contudo,
nos últimos anos tem havido uma retomada destas vendas, se aproximando (no caso das
colheitadeiras) e superando (no caso dos tratores) os números de 2003 e 2004 (Figura 2.22).
Figura 2.22 – Número de concessionárias por empresa e número de tratores e colheitadeiras
vendidas em Mato Grosso

Fonte: Anfavea (2013).

No que se refere aos fertilizantes, o Mato Grosso é o maior consumidor nacional, além
de ser uma das regiões que mais aplica adubação por hectare no mundo, cerca de 450 kg/ha,
enquanto na Argentina e nos Estados Unidos a média é de 40 kg/ha e 30 kg/ha,
respectivamente. Apesar de não haver unidades de extração e produção de fertilizantes
químicos granulados no estado, os fatores acima descritos tem estimulado a crescente
instalação de indústrias misturadoras e distribuidoras. Em 2011 existiam 35 indústrias em
Mato Grosso, divididas em: misturadoras de fertilizantes minerais mistos, produtoras de
fertilizantes orgânicos e produtoras de fertilizantes líquidos. Entre as empresas instaladas,
destacam-se as transnacionais ADM, Bunge, Mosaic (Cargill), Noble e Yara, além das
nacionais Heringer, Fertipar e Sudoeste. Rondonópolis concentra 50% das indústrias e 76%
da capacidade instalada de mistura em Mato Grosso. As outras firmas se localizam na própria
região Sudeste (Primavera do Leste, Alto Araguaia e Campo Verde) e na Microrregião de
Alto Teles Pires (Sorriso, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde), além de Campo Novo do
Parecis e Cuiabá (Silva, F. V., 2011).
Mato Grosso também é o maior estado consumidor de agroquímicos no Brasil, com
21,4% das vendas em 2012 – o segundo foi São Paulo, com 15%. Já a soja se destacou como
o cultivo que mais absorveu defensivo agrícola (47% do total), seguida pela cana-de-açúcar,
com 12% (Sindag, 2013). Apesar de ser o principal mercado nacional, Mato Grosso não
conta com um número significativo de indústrias de defensivos (até porque, a maioria dos
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produtos é importada). Porém, é muito expressiva a presença de revendedores. Em um
município como Campo Verde, que possui 350 mil hectares de lavouras temporárias, existem
aproximadamente 20 revendas, todas localizadas no perímetro urbano33. Além disso, também
estão no estado os representantes técnicos de venda (RTV), que trabalham diretamente para a
firma transnacional – ou seja, não é um intermediário, como são as revendas, pois faz parte
da empresa.
A produção de sementes de soja envolve, basicamente, dois atores fundamentais:
mantenedoras de cultivares (ou indústrias de sementes) e sementeiras. As mantenedoras de
cultivares são empresas que investem na pesquisa e no desenvolvimento de novas variedades
de plantas, com características específicas para atender às distintas condições edafoclimáticas
das regiões brasileiras. Neste setor, se observam algumas semelhanças com o segmento de
defensivos, como o grande número de fusões e aquisições e a concentração do mercado em
poucas firmas, ainda que no caso das sementes existam corporações nacionais e públicas
(como é o caso da Embrapa) (Wilkinson e Castelli, 2000). Outro elemento que chama atenção
é a presença de empresas líderes na produção de ambos os produtos (sementes e defensivos),
como Monsanto, DuPont, Syngenta, Basf, Dow e Bayer. As mantenedoras de cultivares
criam estações de melhoramento de sementes em diferentes regiões do Brasil buscando
adaptar sua genética às condições locais. Em 2000 havia 15 estações de melhoramento de
soja no país, com apenas uma localizada em Mato Grosso (Rondonópolis). Em 2013, o
número de estações saltou para 49, sendo oito no estado, com destaque às principais regiões
produtoras do grão (Sudeste, BR-163 e Parecis).
As sementeiras, por sua vez, reproduzem o material genético criado pelas empresas
mantenedoras de cultivares. Conforme entrevista com a Agrosol Sementes, “nós fizemos uma
parceria com a Bayer, Nidera, Monsoy [subsidiária da Monsanto] e a gente utiliza a base
genética delas para produzir as sementes, que depois nós vendemos para os produtores da
região” (Entrev. 32). Em 2013, havia 45 sementeiras em Mato Grosso, predominantemente
localizadas no Sudeste do estado, sobretudo Rondonópolis (com 20 unidades), além de Alto
Garças (5), Primavera do Leste (4), Campo Verde, Pedra Preta e Alto Araguaia (todas com
uma empresa cada). Algumas sementeiras pertencem a grandes grupos produtores de soja,
como é o caso da Amaggi, Sementes Bom Futuro e Sementes Itaquerê (Aprosmat, 2014).
Ao apresentar as principais empresas a montante na cadeia da soja em Mato Grosso,
chama atenção a correspondência entre as firmas líderes em nível mundial e aquelas que
atuam no estado. Isto ocorre tanto no segmento de máquinas e equipamentos quanto no setor
de fertilizantes, defensivos e sementes. O fato de serem as mesmas corporações indica,
seguindo os argumentos de Henderson et al. (2002), a elevada imersão do mercado matogrossense da soja nas redes globais de produção, de modo que a governança desta cadeia
local está perpassada pelas estratégias das indústrias transnacionais.
As constantes inovações biológicas, mecânicas e físico-químicas estão no bojo do
segmento à montante da cadeia produtiva da soja, sendo responsáveis pelo surgimento de
novos produtos a cada safra. Um exemplo é a semente transgênica resistente à lagarta
(INTACTA RR2 PRO), muito comentada na pesquisa de campo, que foi desenvolvida pela
Monsanto e começou a ser plantada na safra 2013/14. Não resta dúvida que estas inovações
são fundamentais para o aumento da produtividade agropecuária. Contudo, o
33

A atuação das empresas transnacionais via revenda foi uma importante estratégia ao: vincular a
comercialização de seus produtos com a oferta de serviços (sobretudo assistência técnica); ter uma presença
muito próxima dos produtores em diferentes regiões; orientar o consumo de tecnologias agropecuárias; e
controlar os mecanismos de difusão dos pacotes tecnológicos (Hernández, 2012). Este modelo acabou
absorvendo muitas “agropecuárias”, como eram chamados os estabelecimentos comerciais que existem
anteriormente, que tinham uma função semelhante, mas vendiam produtos de distintas marcas, não tinham como
estratégia a oferta de serviços e comercializavam também produtos para pecuária.
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desenvolvimento tecnológico apresenta um custo, que cresceu nas últimas safras. A Tabela
2.6 apresenta as despesas da produção da soja em Campo Verde (Sudeste de Mato Grosso),
onde fica evidente o aumento do dispêndio por hectare, que passou de R$ 1.563,20 na safra
2010/11 para R$ 2.908,80 na safra 2013/14 (ampliação de 86% em termos nominais). Outro
elemento que chama atenção é o peso dos insumos no custo total, que tem se mantido
próximo de 50% nas cinco safras analisadas, principalmente com fertilizantes
(macronutrientes) e defensivos (herbicidas e inseticidas). Ao compilar as despesas totais
realizadas pelos estabelecimentos produtores de soja, os microdados do Censo Agropecuário
de 2006 apontam que o peso dos insumos é ainda maior (73,7%), principalmente com adubos
(45% do valor total) e agrotóxicos (22,7%).
Com exceção das máquinas e equipamentos, os insumos precisam ser adquiridos em
cada safra, o que acaba criando negociações mais contínuas entre empresas e produtores
rurais. Em Mato Grosso, esta relação geralmente acontece em três locais: na revenda, direto
na indústria ou na cooperativa. O mais usual, principalmente para os médios e pequenos
produtores que não estão organizados em cooperativas, é a compra nas revendas, onde são
contratados os chamados “pacotes”, em que são vendidos sementes, fertilizantes e defensivos
de forma agrupada (“venda casada”), além da assistência técnica34 oferecida ao longo da
safra (na maioria dos casos o valor da ATER é estabelecido a partir de um percentual da safra
colhida). O pagamento do “pacote” pode ser à vista (prazo curto) ou na safra, em dinheiro ou
em soja (geralmente o valor é convertido em sacas de soja e é quitado com o grão). Para
aqueles que pagam após a colheita, é recorrente a realização de um contrato com CPR35 (este
tema será aprofundado no Capítulo 3).
A segunda fonte de compra dos insumos é diretamente nas misturadoras e
distribuidoras de fertilizantes, nas sementeiras ou nos RTVs. A forma de pagamento é
semelhante àquela descrita com as revendas. Como o fertilizante é produzido ou vendido
pelas mesmas empresas que compram a soja, acaba-se construindo uma relação vertical,
assunto ao qual voltaremos adiante. A compra através de RTV é realizada pelos maiores
grupos de produtores (como Bom Futuro, Amaggi, Vanguarda, SLC Agrícola, Itaquerê, etc.),
que adquirem grandes quantidades.
Por fim, a aquisição pode ocorrer por intermédio de uma cooperativa. Nesse caso é ela
quem envia para as empresas o volume demandado de insumos (discriminando as
especificidades dos produtos) e é quem define com quem será estabelecido negócio a partir
da melhor opção de preço. Portanto, a cooperativa é quem intermedia a relação entre produtor
e empresa, cujo principal benefício é o menor custo ao sojicultor na compra de insumos.
34

Os microdados do Censo Agropecuário de 2006 afirmam que 81% dos sojicultores recebem assistência
técnica em Mato Grosso, sendo que as duas principais fontes são: i) empresas privadas (53%), que inclui tanto
as revendas de insumos, como empresas especializadas na prestação deste serviço; e ii) própria (46%), pois
muitos produtores que possuem áreas maiores mantêm técnico(s) permanente(s) na propriedade. Em nível
nacional, os sojicultores com acesso a assistência técnica alcançam um percentual próximo aos mato-grossenses
(78%), mas a origem é diferenciada, dado que as principais fontes são as cooperativas (56%) e o Governo
(21%).
35
A Cédula de Produto Rural (CPR) é um tipo de contrato a termo, em que o produtor recebe antecipadamente
um montante em dinheiro/produto correspondente à quantidade de produto comprometida para entrega futura.
Ou seja, o produtor vende a termo sua produção, recebendo o valor da venda à vista, comprometendo-se a
entregar o produto negociado na quantidade, qualidade, data e local estipulado. Por se tratar de um contrato a
termo, destaca-se que a CPR também funciona como um instrumento de proteção de preços para o produtor.
Dessa forma, ao utilizar a CPR, o produtor realiza um hedging de venda, já que, quando emitido o título, o preço
é travado, estando o produtor assim protegido contra movimentos de baixa. Existem duas modalidades de CPR –
liquidação física e financeira – cuja diferença fundamental é que a última não exige a entrega física da
mercadoria do produtor para o seu financiador no momento da liquidação do contrato, mas também permite que
a liquidação seja feita em dinheiro, por meio da conversão do valor da mercadoria no momento do vencimento
do contrato (Silva e Lapo, 2012).
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Ainda que a presença de cooperativas tenha crescido nos últimos anos em Mato Grosso, ela
não é tão difundida como no Sul do país.
Tabela 2.6 – Custo de produção da soja transgênica em Campo Verde (valores correntes em
R$/ha para o mês de agosto) – safra 2009/10 a 2013/14
2009/10
937,6
166,9
146,3
20,6

2010/11
814,2
116,9
100,0
16,9

2011/12
854,2
106,3
87,5
18,8

2012/13
1.071,8
114,7
108,4
6,3

2013/14

416,5
29,5
380,1
7,0
354,2
148,1
97,8
87,6
20,7

405,1
31,7
367,0
6,5
292,2
112,0
75,9
82,7
21,6

474,7
33,5
434,9
6,3
273,3
105,9
69,8
80,4
17,1

585,0
46,7
521,2
17,2
372,1
103,2
105,9
142,2
20,9

770,9
74,5
658,5
37,9
515,6
100,1
169,3
221,3
25,0

179,4
24,6
36,9
18,3
37,7
20,4
39,0
2,6

183,1
25,2
35,6
17,6
38,4
23,6
40,1
2,7

183,9
25,2
35,8
17,7
38,6
23,7
40,3
2,7

134,1
28,6
8,6
8,6
27,1
26,5
32,2
2,6

170,7
50,6
15,1
15,0
33,6
13,4
40,8
2,2

A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2)
3 - OUTROS CUSTOS
Assistência Técnica
Transporte da Produção
Armazenagem e Beneficiamento
Impostos
Seguros
Financiamentos
Custos Administrativos

1.117,0
366,6
9,4
57,2
65,7
71,2
5,4
76,8
80,9

997,3
323,3
8,1
57,2
48,0
57,6
5,7
66,7
79,9

1.038,1
352,2
8,5
57,2
61,7
68,1
5,7
70,0
81,1

1.205,9
437,7
10,7
49,5
105,4
91,3
3,6
89,6
87,6

1.602,6
506,8
15,3
55,0
140,7
98,8
1,2
109,4
87,6

B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3)

1.483,6

1.320,6

1.390,3

1.643,6

2.109,4

315,5

242,6

299,5

399,8

799,4

41,7
273,8

42,5
200,1

42,5
257,0

43,8
356,0

173,2
622,9

1.799,1

1.563,2

1.689,8

2.043,4

2.908,8

Componentes do Custo
1. DESPESAS COM INSUMOS
Sementes
Semente de soja
Semente de cobertura
Fertilizantes
Corretivos de Solo
Macronutrientes
Micronutrientes
Defensivos
Fungicidas
Herbicidas
Inseticidas
Adjuvantes
2. OUTRAS DESPESAS
Mão de Obra
Gradagem Aradora
Gradagem Niveladora
Adubação e Semeadura
Aplicações
Colheita
Manejo Pós Colheita

C - CUSTOS FIXOS
Depreciação de máq. e equipam.
Custo da terra
CUSTO TOTAL (B+C)

Fonte: IMEA (2014).
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1.431,9
145,4
138,1
7,4

2.2.4 Segmento a jusante na cadeia da soja
O segmento a jusante de uma cadeia produtiva refere-se à etapa “depois da porteira”,
que inclui os canais de escoamento da produção. Conforme o Censo Agropecuário de 2006, o
principal destino da soja mato-grossense é a agroindústria de esmagamento, que absorve 60%
da produção. É importante destacar que a venda para esses atores é majoritária tanto nas áreas
onde o cultivo da soja está mais consolidado, como na região Sudeste do estado, BR-163 e
Parecis (sendo que nos dois primeiros casos já existe a presença de agroindústrias), como em
microrregiões cuja expansão do cultivo é mais recente (Paranatinga, Norte Araguaia,
Canarana, etc.). A capacidade de a indústria absorver o grão, mesmo com ampla dispersão
territorial, se deve a uma estratégia comum usada pelas principais empresas: construir
unidades de armazenamento nas diferentes regiões, visando captar essa produção, que depois
é transportada para suas indústrias ou para seus terminais portuários.
O segundo destino da soja são os intermediários, que absorvem 17,6% da produção
(Censo Agropecuário de 2006 – IBGE, 2014). Vale ressaltar que nesta categoria estão
incluídos tanto o atravessador como as revendas de insumos. O atravessador (que seria o
“intermediário tradicional”) é aquele que compra o grão e o revende em outra região a um
preço maior. Isso ocorre com maior frequência nos locais de maior isolamento em relação às
principais rotas de escoamento da produção, como nas microrregiões de Aripuanã e Alto
Guaporé, onde esta modalidade de venda atinge mais de 40% da produção total. As revendas
de insumos são classificadas como intermediários porque elas recebem a soja do produtor –
quando ele faz um contrato cujo pagamento é em grão – e comercializam com as
agroindústrias ou tradings, visto que é raro encontrar uma revenda que esmague ou exporte a
produção agropecuária com meios próprios.
O restante da soja colhida em Mato Grosso segue para: empresas de integração (10%),
com destaque à região de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, que congrega
um número expressivo de bovinos, suínos e aves, bem como de frigoríficos (Bernardes e
Aracri, 2010; IMEA, 2014); cooperativas (5,7%), com maior presença no Sudeste do Estado;
exportação direta (4,9%), sobretudo nas microrregiões de Parecis e Tangará da Serra, onde a
soja é escoada pela BR-364, que vai até Porto Velho, e depois segue em barcaças graneleiras
pelo Rio Madeira e pelo Rio Amazonas até chegarem ao Porto de Itacoatiara/AM. Vale
pontuar que a região de Parecis é a principal área de atuação da “Divisão Agro” do Grupo
Amaggi, que realiza a exportação direta.
Apesar de o Censo Agropecuário de 2006 apontar que a agroindústria de
esmagamento absorve 60% da produção de soja em Mato Grosso, esses valores são maiores.
Isso porque, grande parte da oleaginosa que os produtores vendem a atravessadores, revendas
de insumos, pequenas empresas e cooperativas menores acaba sendo comercializada com as
grandes agroindústrias (Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi), que possuem
infraestrutura para beneficiamento e escoamento da produção, além realizar a exportação
direta do grão. Portanto, mesmo que os produtores entreguem sua produção para diferentes
atores, grande parte da soja acaba afunilando para um pequeno número de empresas. Esse
cenário fica claro em alguns relatos na pesquisa de campo:
Conforme os contratos com os produtor vão sendo fechados, a gente [revenda]
vai organizando o negócio. Quando a gente tem um número bom de sacos de
soja para receber, ai nós fizemos um contrato com alguma multinacional para
entregar a ela a soja, com um preço fixo. [...] A soja que os produtor entrega
pra nós, nós vende para as multinacional (Revenda de insumos, Entrev. 30).
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Você pega a Sinagro, ela é a revenda que faz o maior volume de troca na
região [Sudeste do MT]. Só que ela não exporta produção, ela tem que vender
para as multinacional. A Agrovence é a mesma coisa, os cara não puxam um
grão de soja que eles tem, 100% vai para as multinacional. No final tudo vai
parar na mão das multinacional. Hoje é ADM, Bunge, nós, Dreyfus, Noble,
que é uma empresa nova que está comercializando bastante, e Amaggi
(Cargill, Entrev. 15).
Para absorver a crescente produção de soja em Mato Grosso, as agroindústrias
ampliaram a sua capacidade de esmagamento. Até 1980 não haviam indústrias no estado, que
começaram a ser construídas no fim dessa década. Entretanto, é na virada do século que se
inicia um forte movimento de crescimento na capacidade das firmas, passando de 10,5 para
38,7 t/dia de 2000 a 2013 (Figura 2.23). Além do aumento da produção, que estimula a
aproximação das indústrias para reduzir os custos, outros elementos contribuíram para esta
ampliação da capacidade em Mato Grosso: a Lei Kandir, que incentiva o beneficiamento do
grão dentro das delimitações estaduais para diminuir o custo com os impostos36; o aumento
da demanda por farelo e a consolidação da produção de frangos e suínos; a melhoria do
sistema de transporte regional e a diversificação dos meios de escoamento da produção (além
da abertura de novas vias rodoviárias de distribuição da produção, foram ampliados os
modais ferroviários e hidrográficos, barateando os custos e facilitando o acesso ao mercado
internacional); a isenção fiscal concedida pelo estado; apoio político oferecido pelo governo,
em consonância com as ações das empresas (Wesz Junior, 2011).
Figura 2.23 – Capacidade instalada de esmagamento de soja em Mato Grosso (t/dia)
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Fonte: Abiove (2014).

Conforme o mapa construído pelo IMEA (Figura 2.24), que aponta a distribuição
espacial das agroindústrias de soja em Mato Grosso em 2012, é evidente a concentração das
empresas em Rondonópolis – a localidade responde por mais de um terço da capacidade total
de esmagamento. No município estão presentes ADM e Bunge, além da Noble, que está
construindo uma agroindústria e seus dados não foram inclusos na Figura 2.24. Esta
aglomeração relaciona-se, além da elevada produção de soja na região, à oferta de serviços e
à infraestrutura disponível. Rondonópolis é considerada o polo agroindustrial do estado, dado
o grande número de empresas de diferentes setores envolvidos com a soja presentes na
cidade, que também está localizada no entroncamento das BRs 163 e 364, importantes
36

A Lei Kandir estimula que o estado de produção seja o mesmo do processamento, pois a transferência
interestadual de produtos implica em pagamento de impostos. Caso a soja mato-grossense seja esmagada em
São Paulo, por exemplo, haverá uma cobrança de 12% de ICMS.
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corredores de exportação que ligam a região Centro-Oeste aos portos da região Centro-Sul,
especialmente Santos e Paranaguá (Peixinho, 2005). Além disso, a ALL (América Latina
Logística) informou um investimento de R$ 730 milhões em 2011 para construir um
complexo agroindustrial e logístico em Rondonópolis, que conectará por ferrovia o município
até o porto de Santos/SP (Folha de São Paulo, 2011), que atualmente exporta 58% de toda
soja brasileira (IMEA, 2013). Próximo de Rondonópolis estão Alto Araguaia (Dreyfus e
Agrenco) e Primavera do Leste (Cargill), que também contam com agroindústrias de soja.
Assim, a região Sudeste de Mato Grosso detém 63% da capacidade de esmagamento do
estado.
Cuiabá é o segundo maior município em condição de moagem (18%) e conta com a
presença da Amaggi, Clarion e Sperafico, além de empresas menores, como Producampo,
Ovelpar e Atlas. A outra região em destaque é a do Alto Teles Pires, nos municípios de Nova
Mutum (Bunge), Lucas do Rio Verde (Amaggi) e Sorriso (Caramuru). A Figura 2.24 torna
evidente a importância de infraestrutura na localização das empresas, pois todas estão
próximas às principais rodovias de Mato Grosso, com ligação aos portos do país. A região de
Parecis, apesar de concentrar uma parte importante da produção de soja no estado, não possui
nenhuma esmagadora. Isto está relacionado ao grande volume do grão que, nesta região,
segue diretamente para exportação, como destacado acima.
Figura 2.24 – Capacidade de esmagamento e distribuição espacial das agroindústrias de soja
em Mato Grosso (2012)

Fonte: IMEA (2013).

As principais agroindústrias presentes no esmagamento de soja em Mato Grosso são
ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus e Amaggi (as mesmas que dominam o mercado nacional e
global, conforme o Capítulo 1). Até o início do século XXI, o estado registrava apenas seis
unidades de esmagamento de soja, sendo que a Bunge e a Amaggi detinham planta em
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Cuiabá e a ADM em Rondonópolis. Todavia, o cenário mudou significativamente ao longo
da década de 2000: por um lado, as três empresas citadas ampliaram a sua capacidade de
esmagamento de soja naquelas agroindústrias já instaladas; por outro, a Dreyfus, Cargill,
Amaggi e Bunge construíram novos empreendimentos (Wesz Junior, 2011).
Além do aumento no número de agroindústrias, o Grupo ABCD e a Amaggi
ampliaram a sua capacidade instalada de esmagamento de soja em Mato Grosso (Tabela 2.7).
Em 2000, mesmo com o controle de três plantas, as empresas destacadas detinham 76,5% das
condições de processamento no estado (Oliveira e Santos, 2004). Nos anos posteriores
Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi aumentaram sua participação, chegando a 91,3%,
em 2012. No que se refere às outras empresas, Speraﬁco tem mantido a sua capacidade em
1.600 t/dia, Clarion paralisou suas atividades em 2011 e Caramuru arrendou e modernizou as
instalações da Agrosoja em Sorriso no fim de 2010. Independente disso, Bunge, Cargill,
ADM, Dreyfus e Amaggi continuam avançando sobre a capacidade instalada no maior estado
produtor do grão.
Tabela 2.7 – Capacidade de esmagamento de soja por empresa em Mato Grosso (2000 a
2012)*
Empresas
2000
2003
2006
2009
2012
Bunge
35,8% 45,0% 27,0% 30,8% 31,8%
ADM
20,6% 27,7% 27,0% 22,3% 23,4%
Amaggi
21,5% 11,0% 16,2% 15,8% 16,1%
Dreyfus
0,0%
0,0%
16,2% 10,3% 10,0%
Cargill
0,0%
0,0%
0,0%
10,3% 10,0%
Sperafico
12,9% 10,4%
8,6%
5,5%
5,4%
Clarion
9,3%
5,9%
4,9%
5,1%
0,0%
Caramuru
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
Total
100% 100%
100%
100%
100%
Fonte: Oliveira e Santos (2004); Pessoa e Pereira (2006); Wesz Junior (2011); sites das empresas; documentos
midiáticos. * Não foram consideradas nesta tabela as empresas com atividades paralisadas.

Em breve a Noble irá inaugurar uma indústria de esmagamento em Rondonópolis,
com capacidade de 4 mil t/dia, e uma fábrica de biodiesel, que poderá produzir até 300
milhões de litros ao ano. Além disso, a empresa também pretende avançar na comercialização
de soja em Mato Grosso para garantir matéria-prima para as suas esmagadoras na China.
Conforme entrevista com o representante da Noble, as principais motivações para a
construção da indústria vinculam-se ao maior leque de compra (pois pode vender, além do
grão, óleo para consumo humano, farelo e biodiesel) e aos benefícios do biodiesel (quando
comprovado que pelo menos 15% da matéria-prima é adquirida de agricultores familiares,
existem várias vantagens, como será visto adiante).
Além de controlarem mais de 90% da capacidade de esmagamento de soja, o Grupo
ABCD e Amaggi desenvolveram outras estratégias empresariais em Mato Grosso. Ainda que
não se disponha de dados quantitativos, é sabido que estas firmas investem na oferta de
fertilizantes (como já foi visto) e de financiamento para a produção de soja (que será
destacado no próximo tópico). Paralelamente, a empresas encontram-se difundidas em grande
parte do território mato-grossense por meio de um amplo e ramificado sistema de
armazenamento do grão próximo às lavouras. Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi
detêm condições de conter em depósito mais de 6,2 milhões de toneladas de soja, o que
representa 23,5% da estrutura presente no estado em 2010 (Wesz Junior, 2011). Apesar das
empresas possuírem instalações em todas as regiões do estado, os investimentos concentram127

se nos locais de elevada produção, próximos às plantas de esmagamento da soja e nas rotas
de escoamento da produção para o mercado internacional, visto que grande parte do grão é
encaminhada diretamente para a exportação.
Além da produção e venda de fertilizantes, oferta de financiamento, compra do grão,
armazenagem, processamento da produção e venda de mercadorias prontas para o consumo,
Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi também se envolvem com a exportação de soja em
grão. A dupla possibilidade – de beneficiar a oleaginosa ou simplesmente exportá-la in
natura – permite uma margem de manobra importante e fundamental para o aumento da
rentabilidade das empresas, pois possibilita que elas façam opções conforme o contexto
presente. Para ampliar ainda mais o seu poder sobre as diferentes fases da cadeia produtiva,
estas corporações realizam joint ventures em setores onde não possuem grande presença,
como é o ramo de sementes e defensivos. Esse foi o caso das parcerias estabelecidas entre
Cargill e Monsanto, Bunge e DuPont, Dreyfus e Genética Don Mario (parcialmente
comprado pela Dow), entre outras.
O movimento de verticalização do mercado da soja e a elevada internacionalização
desta cadeia produtiva já haviam sido destacados em nível regional (Cone Sul) e nacional.
Entretanto, estas dinâmicas, que são conduzidas pelas empresas transnacionais, ocorrem de
forma ainda mais intensa e profunda em Mato Grosso. O fato de ser o maior estado produtor
de soja no Brasil atrai grandes volumes de investimentos destas firmas globais, que segundo
Bonanno (1994), são as verdadeiras redes de conexão entre espaços geograficamente
distantes.
As distintas estratégias desenvolvidas pelo Grupo ABCD e Amaggi se refletiram em
um crescimento nas vendas ao mercado internacional. Segundo os dados da SECEX (2014), o
valor das exportações destas cinco empresas em Mato Grosso passou de US$ 1,25 bilhão em
2003 para US$ 8,2 bilhões FOB em 2013 (crescimento de 552%). Além deste aumento,
Bunge, Amaggi, ADM, Cargill e Dreyfus ocuparam as cinco primeiras posições no ranking
das maiores empresas exportadoras no estado de 2007 a 2013. A Bunge controla o maior
valor nas exportações (US$ 2,7 bilhões FOB), respondendo sozinha por 17% do total matogrossense. A segunda colocada é a ADM (US$ 1,6 bilhões FOB), seguida pela Cargill.
Inclusive a Cargill foi a empresa que mais cresceu entre as cinco, saindo de US$ 91 milhões
em 2003 para US$ 1,4 bilhão em 2013, o que representa uma ampliação de 1.500%. A
Dreyfus foi a segunda com maior crescimento de 2003 a 2013 (900%), enquanto a Amaggi
teve o menor desempenho, tanto em termos de acréscimo (194%) como de valor das
exportações (US$ 1,1 bilhões FOB) (Figura 2.25).
É importante destacar que desde 2003, quando as informações por firmas passaram a
estar disponíveis por estado, o Grupo ABCD e Amaggi são responsáveis por, pelo menos,
metade do valor das exportações totais de Mato Grosso (em 2009 chegaram a responder por
63%). Em suma, grande parte da balança comercial mato-grossense está atrelada a um
reduzido número de firmas, na sua maioria transnacionais, que comercializam, entre outros
produtos, soja em grão, farelo e óleo. A expressividade destas cinco corporações na
estabilidade econômica e na geração de superávit na balança comercial lhes oferece um
importante trunfo para negociar investimentos estatais nas áreas estratégicas das
agroindústrias (lotes para construção das plantas industriais, infraestrutura de escoamento da
produção, incentivos fiscais etc.). Diante da importância econômica e produtiva que estas
empresas exercem, Mato Grosso acaba tornando-se dependente das tradings. Essa conjuntura
é utilizada pelas agroindústrias para negociar recursos públicos que venham a colaborar no
aumento da sua lucratividade e na sua expansão sobre o mercado de grãos.
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Figura 2.25 – Valor exportado (US$ FOB) por Bunge, Amaggi, ADM, Cargill e Dreyfus em
Mato Grosso (2003 - 2013)
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Fonte: SECEX (2014).

Além das cinco empresas citadas acima, são importantes exportadoras em Mato
Grosso: Noble, que começou em 2005 com US$ 24 milhões e alcançou US$ 370 milhões
FOB em 2013, ficando na oitava posição; Caramuru, cujas vendas ao mercado internacional
chegaram a US$ 315 milhões FOB em 2013; Nidera, que passou de US$ 39,8 milhões para
US$ 315,2 milhões FOB de 2009 a 2013; Glencore, que está há oito anos exportando no
estado, com valores acima de US$ 120 milhões FOB em 2012 e 2013; Fiagril, cujo valor das
vendas ao exterior passaram de US$ 18,2 milhões para US$ 90,4 milhões FOB de 2003 a
2013; CGG Trading, que começou em 2012 e, em um ano, chegou a US$ 253,8 milhões
FOB, estando entre as quatorze maiores exportadoras.
Alguns grupos produtores de soja também estão entre os principais exportadores,
como é o caso da Agropecuária Maggi (ramo agrícola do Grupo Amaggi) e Vanguarda, além
do argentino O Telhar (El Tejar). Outra firma presente em Mato Grosso é a Multigrain, que
atua no processamento e exportação de soja, milho e algodão, além de possuir 100 mil
hectares no Maranhão, Minas Gerais e Bahia, principalmente com soja, milho e algodão.
Algumas destas firmas são novas no mercado mato-grossense, outras já estão há mais de uma
década. Apesar da entrada de grupos menores no segmento a jusante no estado, os dados
apontam para a dificuldade de se manter e expandir em um mercado concentrado como o
mato-grossense. De 2012 a 2013, a maioria das empresas registrou queda nos valores das
exportações, enquanto o Grupo ABCD apresentou crescimento.
Outro segmento que ganhou importância no elo a jusante da cadeia produtiva da soja
é o de biodiesel. Como já foi comentado no Capítulo 1, em 2004 foi criado o PNPB, que
determina a mistura obrigatória, de 2014 em diante, de 7% de biodiesel no diesel
convencional. Um dos objetivos do Programa é a inclusão dos agricultores familiares nesta
cadeia produtiva. Para tanto, a principal iniciativa construída foi o Selo Combustível Social,
que é recebido pelas empresas que apresentam um compromisso com a compra da matériaprima da agricultura familiar. Para obter o Selo em Mato Grosso, as indústrias precisam
comprovar que no mínimo 15% da sua produção é abastecida com cultivos oriundos de
agricultores familiares com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou de cooperativas com
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DAP jurídica37. As empresas que possuem o Selo têm como principais vantagens a
diferenciação/isenção nos tributos PIS/PASEP e COFINS, o acesso a melhores condições de
financiamento junto aos bancos e a participação assegurada nos leilões públicos da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), onde pode negociar até 80% do
seu biodiesel. Esse cenário estimula que as usinas promovam a produção de soja junto aos
agricultores familiares e assentados da reforma agrária, como será visto no Capítulo 3.
Mato Grosso é o estado com maior capacidade de produção em 2013, seguido por Rio
Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Segundo dados do BiodieselBR (2013) e ANP (2014),
existem no estado 24 usinas de biodiesel, sendo que 14 estão em funcionamento (ADM,
Caibiense, SSIL, Biocamp, Bio Brazilian Italian Oil, Cooperbio, Barracool, Biopar Parecis,
Bunge, Fiagril, Grupal, Agrosoja, Cooperfeliz e Araguassú), nove paradas (Agrenco,
Rondobio, Bio Vida, Bio Óleo, Tauá Biodiesel, Cooperbio Verde, Coomisa, JBS Biodiesel e
Beira Rio Biodiesel) e uma em construção (Noble). As usinas estão espalhadas por todas as
regiões produtoras de soja de Mato Grosso, com destaque à região Sudeste e BR-163 (Figura
2.26). A unidade da ADM em Rondonópolis é a maior usina de biodiesel do Brasil, com
capacidade de produzir 486,7 milhões de litros por ano. A segunda maior de Mato Grosso (e
a décima no Brasil) será a Noble (248 milhões de litros por ano), seguida pela Agrenco,
Fiagril, Cooperbio Verde, Cooperbio e Bunge.
Figura 2.26 – Localização das usinas de biodiesel em Mato Grosso (2013)

Fonte: BiodieselBR (2013). Adaptada pelo autor.
Foto tirada na Biocamp, em Campo Verde/MT, durante pesquisa de campo (out. 2013).

Ainda que seja relativamente comum encontrar uma única empresa atuando em
diferentes segmentos de uma mesma cadeia produtiva (como a Nidera, que esmaga soja e
37

A DAP jurídica ou especial é o instrumento por meio do qual são identificadas as formas associativas de
agricultores familiares, organizadas em pessoas jurídicas devidamente formalizadas. Para obter DAP jurídica, a
cooperativa ou associação deve disponibilizar a relação completa de cada associado a ela vinculado com seus
respectivos números de DAP física.
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produz semente; Monsanto, Basf, Syngenta e Dow, que produzem sementes e defensivos
agrícolas; SLC agrícola, que fabrica colheitadeira e planta soja), não se compara com a
verticalização das empresas a jusante na cadeia da soja. Como pôde ser visto, todas as
empresas líderes (ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus) estão vinculadas com a produção e/ou a
distribuição de adubos, financiamento (próximo item), armazenamento, esmagamento, venda
de produtos prontos para o consumo e exportação. O caso da Amaggi é ainda mais explícito,
de modo que esta empresa pode ser caracterizada como um exemplo de “verticalização
completa”, que envolve também a atuação na produção agrícola e na produção de sementes.
2.2.5 Financiamento da produção de soja
O financiamento público ao setor agrícola tem sofrido significativas mudanças ao
longo das últimas décadas no Brasil. Após um período de fartos recursos promovido pelas
políticas públicas implementadas no período da ditadura e da modernização da agricultura,
como pôde ser visto no início deste capítulo e no Capítulo 1, houve uma significativa queda
no volume de recursos disponibilizados e nos subsídios de 1986 a 1995. Contudo, a partir de
1995, iniciou-se uma retomada dos financiamentos públicos por meio do Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR), fazendo com que os valores passem de R$ 26,8 bilhões para R$ 114,7
bilhões de 1995 a 2012, mas ainda abaixo dos R$ 154 bilhões aplicados em 1980 (valores
constantes) (BCB, 2014).
Em Mato Grosso, os recursos públicos aplicados em financiamentos agropecuários
(SNCR)38 cresceram de forma expressiva, pois o valor do crédito passou de R$ 636,8 milhões
no ano de 1999 para R$ 8,8 bilhões em 2012 (aumento de 1.300% em 14 anos) – ainda que
tenha ocorrido uma redução de 2004 a 2006, em função da já comentada crise no setor
agrícola neste período. Moreira (2012) faz uma análise da distribuição espacial do crédito
agropecuário em Mato Grosso por modalidade em 2010, e aponta que a maior concentração
de recursos se encontra no bioma cerrado, principalmente nas três principais regiões
produtoras de soja (Sudeste, entorno da BR-163 e Parecis). Nessas regiões se destaca a
modalidade agrícola, nas linhas custeio e investimento. O crédito destinado à pecuária, além
de ser inferior, é predominante na região Sul (Pantanal) e Norte (Amazônia) (Figura 2.27).
O Anuário Estatístico do Crédito Rural (BCB, 2014) também permite ver, a nível
estadual, os cultivos beneficiados pelo custeio agrícola. Em Mato Grosso, a soja responde,
nos últimos anos, por dois terços do valor financiado e dos contratos, seguida pelo milho e
algodão. Os recursos para custeio das lavouras de soja cresceram significativamente no
período analisado, passando de R$ 194 milhões para R$ 2 bilhões, apesar da queda em 2005 e
2006 (Figura 2.28). É importante destacar que Mato Grosso absorve uma importante parcela
do custeio da soja no Brasil (20% do valor em 2012).

38

O crédito é distribuído através de duas modalidades, agricultura e pecuária, que se dividem em três linhas:
custeio, investimento e comercialização.
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Figura 2.27 - Distribuição do crédito rural por município em Mato Grosso (2010)

Fonte: BCB (2014). Elaboração: Moreira (2012).

Figura 2.28 – Montante de recursos utilizados para custeio das lavouras de soja via SNCR em
Mato Grosso (1999 - 2012) – valores correntes
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Já os contratos registraram seu auge entre 2003 e 2005, com um número acima de seis
mil, enquanto nos anos seguintes houve uma redução para menos de quatro mil. Portanto, os
recursos cresceram significativamente nos anos recentes e os contratos apresentaram uma
maior estabilidade. Essa conformação fez com que os valores médios dos contratos de custeio
de soja crescessem de modo muito expressivo (de R$ 66,8 mil em 2000 para R$ 390 mil em
2012), indicando que um menor número de produtores tem acessado maiores volumes de
recursos para o plantio do grão. É importante destacar que se trata de uma média muito
elevada, principalmente quando comparada aos valores nacionais (exceto Mato Grosso), que
chegaram a R$ 62,6 mil em 2012 para o mesmo cultivo. Portanto, um contrato de custeio de
soja de um produtor mato-grossense é mais de seis vezes maior que a média encontrada no
restante do país.
O custeio da soja via Pronaf também ocorre em Mato Grosso, ainda que os valores
fossem muito modestos em 1999 (apenas oito contratos e R$ 28 mil aplicados). Contudo, ao
longo da década de 2000, houve uma expansão muito significativa, chegando em 2012 com
326 contratos e R$ 16,2 milhões investidos (grande parte desse crescimento ocorreu de 2011
a 2012, quando os recursos foram dobrados em apenas uma safra) (BCB, 2014). Ao analisar
os 14 anos do custeio da soja por intermédio do Pronaf no estado, é perceptível que ele
cresceu a um ritmo maior que o SNCR. Um dos elementos fundamentais para isso foi o
PNPB, que, como comentado, beneficia às empresas que compram a matéria-prima da
agricultura familiar e dos assentados da reforma agrária. Diante disso, as usinas acabam
mediando às relações com os produtores, repassando insumos, garantindo a compra e
estimulando seu acesso ao crédito rural oficial. “Nós [usina de biodiesel] incentivamos os
assentado pra que peguem Pronaf porque assim eles conseguem comprar os insumo e pagar
pelo serviço terceirizado, sem precisar ficar devendo até a safra. E se eles pegar Pronaf, já
vem um seguro que dá mais segurança se tiverem problema na safra” (Biocamp, Entrev. 28).
Em alguns casos a usina chega a fazer a intermediação entre o assentado e o banco: “Eu
nunca tinha pego Pronaf. Nem sabia que eu podia pegar. Mas ai a usina incentivo nós a pegar.
Até foi ela que deu garantia pro banco e deu certo, porque nós não temo nada de garantia pra
dar, nem terra, nem maquina” (Assentado, Entrev. 27). Contudo, vale alertar que em Mato
Grosso o Pronaf responde por apenas 6,4% dos contratos e por 0,15% dos recursos totais
aplicados no custeio das lavouras de soja – Rio Grande do Sul e Paraná absorvem mais de
90% em ambas viáveis (BCB, 2014).
Apesar do crescente volume de recursos utilizados para o custeio da soja por meio do
crédito rural público (SNCR e Pronaf), os microdados do Censo Agropecuário apontam para
um importante elemento: apenas a metade dos sojicultores mato-grossenses acessou
financiamento em 2006. E, destes, 54,5% afirmaram que foi por intermédio dos bancos e
50% das empresas privadas – já nos dados nacionais o banco aparece como a fonte
majoritária, com 85,8%. Cruzando as fontes de informação, é provável que o Sistema
Nacional de Crédito Rural (que inclui o Pronaf) cubra em torno de 25% dos produtores de
soja mato-grossense.
A metade dos produtores afirmou, no Censo Agropecuário de 2006, que não acessa
financiamento porque não precisa deste recurso, ainda que em alguns casos a elevada
burocracia e a situação de inadimplência tenham sido indicadas como limitantes ao acesso.
Inclusive 55% dos sojicultores afirmaram ter dívidas em 2006, com principal origem
vinculada aos agentes financeiros (85,6%). É possível que o endividamento tenha aumentado
após a “crise” de 2006/07, pois muito produtores não pagaram o débito e ficaram
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inadimplentes39. Isso justifica a queda que foi vista no número de contratos do SNCR para
este período, que não foi recuperada nos anos seguintes.
Segundo informações de campo, esse cenário de endividamento, inadimplência e
renegociação das dívidas ampliou o acesso ao financiamento das empresas privadas, apesar
dela já ter praticamente o mesmo peso que as fontes públicas em 2006 em Mato Grosso. A
participação exata do crédito não oficial é difícil de mensurar e os estudos trazem diferentes
percentuais, que giram de 50% a 90% (Bernardes, 2005; Bertrand, Cadier e Gasquès, 2005;
Rodrigues et al., 2009; Fernández, 2009; Wesz Junior, 2011; Silva e Lapo, 2012). O fato é
que todos concordam sobre a sua importância no cultivo da soja mato-grossense. Durante a
pesquisa de campo, ficou mais evidente a formação de duas modalidades não oficiais: i)
“Prazo Safra”, quando o pagamento ocorre em dinheiro após a colheita do grão; ii) Troca,
quando o pagamento ocorre por meio da entrega do grão, sem a intermediação monetária. É
importante destacar que apesar de algumas empresas entregarem aos produtores o
financiamento em dinheiro, em muitos casos esse crédito é oferecido em produto
(principalmente insumos). No caso dos defensivos e das sementes, os principais atores são os
fornecedores, distribuidores e revendedores de insumos, como já foi destacado no tópico
2.2.3. No caso do financiamento propriamente dito e dos fertilizantes, os principais atores são
as tradings, agroindústrias e exportadores de grão. Nesse caso, é consensual a importância da
ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus e Amaggi.
***
Na última década o mercado da soja em Mato Grosso foi marcado pelo forte aumento
da produção de soja e pela sua expansão para novas regiões, como o Vale do Araguaia (além
da intensificação nas áreas mais tradicionais, como Sudeste de MT, Parecis e BR-163). Este
resultado se deve ao aumento do preço da soja em determinados períodos, disponibilidade de
recursos naturais, condições edafoclimáticas favoráveis, quebra de safra em alguns países
produtores, estímulo à produção e consumo de energias renováveis, crescimento da demanda
mundial pelo grão, menor rentabilidade de outras atividades agropecuárias, políticas setoriais
e não-setoriais, transformações tecnológicas e sócio-organizacionais, etc. Apesar destes
múltiplos elementos, não se pode desconsiderar que a raiz da produção agropecuária matogrossense está na forma de ocupação do estado, que despovoou e desterritorializou modos de
vida tradicionais, produzindo vazios demográficos e um grande estoque de terras.
O cultivo do grão se concentra entre os produtores mais capitalizados em termos
econômicos e fundiários, sendo que nos últimos anos houve a formação dos grandes grupos
de produção, como os nacionais Bom Futuro, Amaggi, SLC Agrícola e Vanguarda Agro, e o
argentino El Tejar. Contudo, os agricultores que cultivam pequenas extensões de terra (menos
de 100 hectares) também continuam produzindo o grão, estimulados principalmente por
políticas públicas estatais, como o Pronaf e o PNPB. Paralelamente, o padrão tecnológico e
informacional se desenvolveu de forma intensa, mas a gestão continua sendo baseada na
família – inclusive nos grandes estabelecimentos agropecuários.
39

Heredia et al. (2011) argumentam que a renegociação da dívida, entre 2002 e 2005, comprometeu cerca de R$
9 bilhões, subdivididos entre a dívida mobiliária propriamente dita, encargos dos diferentes programas e a
remuneração dos bancos. Já o estoque (privado) da dívida tem sido estimado em um montante que varia de R$
80 bilhões a R$ 131 bilhões, de acordo com a fonte consultada. Portanto, o gasto do governo com o setor
patronal não deve ser compreendido apenas pelas despesas da função “agricultura” do MAPA (como é o caso do
SNCR), devendo igualmente integrar os gastos com o carregamento da dívida. Em suma, deve-se levar em conta
os dois “lados da moeda”, isto é, o gasto direto registrado nas rubricas de funções e subfunções de ambos os
ministérios (MAPA e MDA), bem como as despesas com o custo do carregamento da dívida do setor agrícola e
com as chamadas equalizações de preços e juros.
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Nas empresas a montante e a jusante, uma característica comum é concentração em
firmas multinacionais, que estão presentes em diferentes países e que transacionam entre si
distintas mercadorias, ligando a soja mato-grossense às cadeias globais. O reduzido número
de grandes empresas em vários elos da cadeia produtiva aponta para uma estratégia de
verticalização da produção, que cresceu com entusiasmo nos últimos anos, principalmente no
caso da ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus e Amaggi. Este desenho altera a lógica das relações
entre o produtor e a empresa, visto que anteriormente existia nos segmentos da cadeia uma
concentração menos intensa, com empreendimentos de menor porte, de modo que a inserção
nas redes globais era inferior e a atuação em elos produtivos se dava de forma específica (não
verticalizada). É nesse contexto que o Capítulo 3 irá abordar as relações de trocas construídas
entre as empresas e os produtores da soja.
Os diferentes movimentos presentes no mercado da soja em Mato Grosso confirmam
a complexa configuração do sistema agroalimentar contemporâneo, marcado pela
institucionalização de formas globais de governança, maior integração entre os atores na
cadeia produtiva, domínio do mercado por empresas transnacionais, constantes inovações
tecnológicas e organizacionais, aumento da escala produtiva e da concentração da terra,
crescente dependência das exportações, maior integração ao capital financeiro, etc. (Bonanno
et al., 1994; Gereffi, 1994; Murdoch e Marsden, 1995; Santos, B., 2002; Friedland, 2003).
Nesta direção, o elevado grau de internacionalização da cadeia produtiva da soja no Mato
Grosso é visível, bem como a sua imersão nas redes globais de produção. Entretanto, isto não
significa a perda de importância da dimensão local enquanto espaço central para construção
das relações mercantis, onde um conjunto complexo de elementos é acionado. Este debate
será aprofundado no Capítulo 3, que procura compreender o funcionamento deste mercado na
esfera local, por intermédio das relações de troca entre produtores e empresas.
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CAPÍTULO 3

O “FUNCIONAMENTO” DO MERCADO DA SOJA: AS RELAÇÕES DE TROCA
ENTRE SOJICULTORES E EMPRESAS NO SUDESTE DE MATO GROSSO

Após analisar a cadeia produtiva da soja em nível mundial, regional (Cone Sul),
nacional e estadual, o Capítulo 3 está centrado no Sudeste de Mato Grosso, destacando o
funcionamento deste mercado em uma dimensão local – sem desconsiderar, obviamente, as
suas relações globais. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é averiguar as relações de troca
construídas entre as empresas (esmagadoras, tradings, exportadoras, vendedoras de insumo,
prestadoras de assistência técnica, etc.) e os produtores da soja, procurando compreender a
maneira com que essas relações se estabelecem, sob quais condições se definem e de que
modo se mantêm.
Para tanto, a área escolhida é a Mesorregião Sudeste de Mato Grosso (Figura 3.1),
composta por quatro microrregiões (Alto Araguaia, Primavera do Leste, Rondonópolis e
Tesouro) e 22 municípios (Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo
Verde, Dom Aquino, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Primavera
do Leste, Pedra Preta, Rondonópolis, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Pontal do
Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, Ribeirãozinho, Tesouro e Torixoréu).
Como já abordado no Capítulo 2, foi nesta região que teve início o processo de
ocupação do cerrado e de modernização das atividades agrícolas no estado, por ela se
localizar na fronteira com Goiás e Mato Grosso do Sul, que já dispunham de sementes mais
adaptadas para estas condições edafoclimáticas e de calcário para neutralizar o alumínio e a
acidez dos solos, além de uma infraestrutura básica (estrada, armazéns, etc.). Atualmente é
uma das principais regiões produtoras de soja de Mato Grosso e aquela que detém mais
empresas vinculadas ao setor no estado – possui o maior número de indústrias de fertilizantes
e de sementeiras e concentra grande parte da capacidade de esmagamento de soja.
Rondonópolis é o polo agroindustrial de Mato Grosso, congregando as principais
firmas do complexo soja. A aglomeração está relacionada, além da elevada produção de soja
na região, à oferta de serviços e à infraestrutura disponível – o município localiza-se no
entroncamento das BRs 163 e 364, que são importantes corredores de exportação, também
tendo sido inaugurada em 2013 a ferrovia que conecta a localidade até o porto de Santos/SP.
Além de Rondonópolis, Campo Verde e Primavera do Leste40 se destacam na produção
agrícola (principalmente soja, milho e algodão) e seu padrão de desenvolvimento é
corriqueiramente comparado aos municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sapezal.
Entre as características predominantes das firmas envolvidas com o mercado da soja
na Mesorregião Sudeste de Mato Grosso, merecem destaque a forte concentração
empresarial, a presença de corporações transnacionais e a ampliação da verticalização das
40

Campo Verde e Primavera do Leste assumem um papel muito próximo das “agrocidades” da região pampeana
argentina. Este termo foi usado por Albaladejo (2013) para descrever uma unidade composta pela cidade de
referência e pelo espaço rural que a rodeia e sobre o qual gravita organizacionalmente. Seguindo essa linha de
raciocínio, as cidades são os centros aos quais se articula a atividade agropecuária (sede das revendas de
insumos, armazéns, agroindústrias, etc. e residência de grande parte dos proprietários) e os demais setores
produtivos e de serviços (industriais, administrativos, jurídicos, etc.) que organizam a dinâmica do território.
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atividades ao longo da cadeia produtiva (seguindo, portanto, a lógica estadual discutida ao
longo do Capítulo 2). Nos municípios produtores existem muitas revendas de insumos (que
comercializam produtos da Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, DuPont e Dow) e de
maquinários (concessionárias da AGCO, CNH, John Deere e Valtra). Além disso, as
principais tradings atuam na região (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Amaggi e Noble), tanto
na compra do grão como na oferta de fertilizantes, financiamento, armazenamento,
esmagamento e exportação. Nos últimos anos, também cresceu a presença de usinas de
biodiesel, que se instalaram para aproveitar a grande oferta de soja e caroço de algodão. Além
destas empresas, outros atores estão ligados com a produção da oleaginosa, como as firmas
de terceirização de serviços, de assistência técnica e consultoria, de armazenagem e secagem
do grão, cooperativas, etc.
Figura 3.1 – Mato Grosso e a Mesorregião Sudeste Mato-Grossense (destaque aos principais
municípios)

Fonte: IBGE (2014).

Segundo dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2014), o número de produtores de
soja aproximava-se a 650 em 2006, distribuídos principalmente nos municípios de Campo
Verde, Primavera do Leste e Itiquira. Assim como no restante do estado, a soja está vinculada
às propriedades com grandes extensões de área cultivada (90% da produção advêm de
estabelecimentos com área total superior a mil hectares). Já a agricultura familiar 41
representava 10,3% do número de estabelecimentos em 2006, mas apenas 1% da quantidade
produzida, da área colhida e do valor da produção. A partir dos microdados do Censo é
possível dizer, sinteticamente, que os sojicultores desta região são majoritariamente
proprietários, com idade superior a 40 anos, com nível de instrução maior que a média
41

O Censo Agropecuário de 2006 classifica a agricultura familiar segundo a definição da Lei 11.326/2006.
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estadual e que realizam a gestão das suas atividades de modo familiar. Além disso, é muito
elevado o grau de especialização das unidades, o padrão tecnológico e o acesso à assistência
técnica. Contudo, as informações do Censo não permitem explorar com maiores detalhes as
lógicas de organização, a trajetória familiar, os mecanismos de enraizamento local, etc. Nesse
sentido, foi construída uma tipologia a partir da pesquisa de campo, que é mais precisa e
atualizada.
Este capítulo está dividido em duas grandes partes. A primeira analisa os diferentes
perfis de sojicultores no Sudeste de Mato Grosso e as relações de troca que são construídas a
partir de cada grupo desta tipologia. A opção por diferenciar os produtores ocorreu em função
das variadas formas de negociação, que se definem conforme as características deste público.
Contudo, apesar das particularidades, existem elementos comuns que perpassam todas as
relações. Procurando captar essas questões de âmbito mais geral, foi construída a segunda
parte.

3.1 Os perfis dos sojicultores no Sudeste Mato-Grossense
Durante a pesquisa de campo, ficou evidente a presença de uma grande
heterogeneidade de sojicultores no Sudeste de Mato Grosso. Para compreender de forma mais
profunda as relações de troca aí estabelecidas, optou-se por construir uma tipologia para estes
produtores, seguindo algumas orientações já apresentadas no Capítulo 1, a partir dos
diferentes países do Cone Sul, onde alguns pesquisadores (Arbeletche e Carballo, 2006; Pérez
Luna, 2007; Grosso et. al, 2010; Oyhantçabal e Narbondo, 2011; Urioeste, 2011; Ameghino,
2012; Gras, 2012 e 2013; Guibert e Buhler, 2013) afastam-se da simples consideração de
pequenos, médios e grandes produtores – classificação pautada exclusivamente no tamanho
da área dos estabelecimentos. Nesta pesquisa a tipologia foi construída sob diferentes
variáveis: dimensão fundiária, lógicas de organização, infraestrutura, dinâmicas de
acumulação, origem sócio-espacial, grau de diversificação das atividades produtivas e
dimensão econômica.
Apesar de incorporar estas diversas dimensões e variáveis na construção da tipologia,
os formatos das relações de troca com as empresas e as modalidades de negócio acabaram
sendo o eixo central para distinguir os produtores. Caso o objetivo fosse diferenciar os
sojicultores por padrão tecnológico, forma de gestão, escala de produção ou capacidade
financeira, por exemplo, a tipologia teria um desenho diferenciado. Além disso, deve-se
reiterar que este exercício foi desenvolvido a partir dos produtores encontrados na
Mesorregião Sudeste de Mato Grosso e haveria contornos diferenciados caso a abrangência
geográfica fosse alterada. Neste sentido, não se tem a pretensão de ser uma tipologia
representativa do Brasil ou de Mato Grosso.
Seguindo essa orientação, foram encontrados cinco perfis de sojicultores42 na
Mesorregião Sudeste de Mato Grosso: i) Grandes grupos familiares, cuja compra de insumos
e venda da soja são efetivadas, diretamente, com as firmas transnacionais (RTV); ii) Grupo
empresarial, que realiza a maior parte dos seus negócios em uma escala supranacional; iii)
Médios produtores rurais, cujas relações de troca estão baseadas em diferentes empresas
(firmas transnacionais, revendas locais, exportação direta, etc.), sendo que a variação está
atrelada, principalmente, ao fato de atuar de forma individual, participar de uma cooperativa
ou integrar um grupo de compra de insumo; iv) Pequenos produtores rurais, cuja relação
42

A denominação de cada perfil destaca alguns elementos em particular, como a forma de gestão, a dimensão
fundiária e o modo de acesso a terra. Contudo, existem outros tantos elementos que os caracterizam, para além
da sua estrita denominação. Apesar disso, mantiveram-se estas identificações para não usar nomes aleatórios
que se desvinculam de algum predicado particular (ex.: Tipo 1, Tipo 2, etc.).
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baseia-se predominantemente em revendas locais e empresas menores (sobretudo de capital
nacional); v) Assentados da Reforma Agrária, com troca intermediada, principalmente, pelo
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Abaixo são descritas as
características de cada grupo, com especial atenção ao formato das relações de troca com as
empresas e às modalidades de negócio.
3.1.1 Grandes grupos familiares
Na Região Sudeste de Mato Grosso, tem aumentado o número de produtores rurais
organizados em “Grupos” para desenvolver as atividades agrícolas, os quais mantêm,
predominantemente, a propriedade entre os membros da família (irmãos ou entre pai e
filhos), não havendo a presença de sócios que não pertencem ao núcleo familiar. Dentro deste
perfil de produtor, houve, nos últimos anos, uma crescente profissionalização das decisões
mais específicas (calendários produtivos, organização do trabalho, etc.), que passam a ser
delegadas a assessores técnicos ou administradores a partir do processo de expansão dos
negócios. Apesar disso, a família mantém-se como ator central nas decisões mais
estratégicas, como investimentos futuros, incorporação de novas tecnologias e áreas,
desempenho econômico, compra de insumos, venda da produção, etc. O Grupo Bom Futuro,
por exemplo, que foi considerado o maior produtor mundial de grãos (Exame, 2013), é
constituído por três irmãos e um cunhado. Embora exista uma estrutura organizacional bem
definida (Administrativo, Comercial, Técnico, etc.), a maior parte das decisões é conduzida
diretamente pela família, sem passar pelos conselhos e setores respectivos.
O Grupo Bom Futuro é uma empresa familiar e, por isso, não é tão formal
quanto se parece nos desenhos da estrutura organizacional [...]. Em termos de
mando, as fazendas estão ligadas diretamente aos diretores. Os donos da Bom
Futuro não são pessoas distantes do negócio, são pessoas presentes. O Zeca
mesmo vive rodando pelas propriedades e fala direto com os gerentes das
fazendas (Grupo Bom Futuro, Entrev. 31).
A centralidade da família na administração dos negócios está pautada, em grande
medida, na própria trajetória dos grupos, que iniciaram suas atividades a partir deste modelo.
Segundo Fernández (2007), a migração para as áreas de cerrado esteve vinculada à busca por
ampliar o patrimônio familiar e garantir a reprodução social deste grupo, garantindo aos
filhos, especialmente aos homens, espaços de terra que fossem suficientes para absorver a
família e as gerações que iriam se formar a partir dos novos matrimônios. Como a migração
foi definida a partir dos vínculos familiares, a compra da terra e a formação de espaços
produtivos também se apoiaram nestas relações de pertencimento. A formação de sociedades
entre irmãos, primos e tios “procurava manter o grupo reunido, facilitando, no momento de
abertura das áreas, quando o trabalho era mais intenso, a troca de serviços, a compra de
máquinas e insumos e a comercialização dos produtos” (p. 190). Com a expansão das
atividades e da escala de produção, a gestão acaba sendo profissionalizada, mas mantém na
família a centralidade das principais decisões estratégicas.
Outro elemento interessante destes grandes grupos de gestão familiar é a forma de
distribuição do patrimônio, que apresenta variações conforme a posição familiar. No Grupo
Itaquerê, por exemplo, que atualmente é formado por cinco irmãos, a divisão dos bens é
diferenciada entre os proprietários, sendo que “o mais velho tem uma maior participação na
empresa e é considerado pelos demais irmãos como líder” (Grupo Itaquerê, Entrev. 3).
Trata-se de famílias que chegaram à região na década de 1970 e 1980, vindo
principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, corriqueiramente
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reconhecidas como “pioneiras”43 (capital simbólico muito valorizado na região), tanto pela
população local quanto por elas próprias. Em muitos casos houve uma migração que
acompanhou a fronteira agrícola, como ocorreu com o Grupo Itaquerê, quando a família
Brunetta partiu de Santa Catarina para o Paraná, depois chegou ao Mato Grosso do Sul e se
instalou em Mato Grosso em 1983, onde compraram uma área de dez mil hectares a 130 km
da atual sede do município de Primavera do Leste.
Um elemento comum nestes grandes grupos é a participação ativa dos coordenadores
nos eventos locais (festas, bailes, feiras, etc.). Além de se fazerem presentes durante as
comemorações, geralmente colaboram com dinheiro (ex.: patrocínio para a compra de
cadeiras e mesas) ou com produtos (ex.: doação de carne para o churrasco nas festas de
padroeiro ou oferta de donativo para a rifa). Também estampam as revistas locais sobre
empreendedorismo, profissional de sucesso, melhor empresa do ano (chamado na região de
“Oscar Empresarial”), etc. São grupos conhecidos regionalmente, sendo assunto recorrente
nas rodas de conversa. As informações que circulam não se restringem apenas ao tema da
produção e dos negócios, mas também da família e do cotidiano. Muitos ainda mantêm uma
relação direta com a política, seja como apoiadores de determinado partido ou como
candidatos a prefeito, deputado ou governador. Blairo Maggi, do Grupo Amaggi, foi
governador do estado por dois mandatos e atualmente é senador. Seu primo, Iraí Maggi,
fundador do Grupo Bom Futuro, é pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições de 2014.
Getulio Viana, gerente da Agrícola Alvorada, foi eleito por dois mandatos como prefeito de
Primavera do Leste. Nesse sentido, são utilizados diferentes mecanismos de “presença” pelos
proprietários e gestores destes grupos nas áreas em que atuam, sempre vinculando a sua
imagem os adjetivos “familiar” e “pioneiro”.
Os grandes grupos participam das entidades de representação do setor, como
Aprosoja/MT, Abrapa e Famato, muitas vezes integrando a diretoria. Inclusive o atual
presidente da Abrapa é Gilson Pinesso, do Grupo Pinesso. Portanto, trata-se de atores que
compõem o tecido social e político regional, sendo amplamente conhecidos e reconhecidos
pelos moradores dos municípios.
Outra característica destes grupos é a grande extensão fundiária (mais de 20 mil
hectares), composta principalmente por áreas próprias, ainda que estas sejam
complementadas com terras arrendadas. Geralmente as áreas não estão centradas em apenas
um município ou região, encontrando-se distribuídas em outras localidades e, em alguns
casos, fora do estado. Entretanto, existem algumas diferenças que merecem atenção. O Grupo
Bom Futuro, por exemplo, detém mais de 290 mil hectares (entre área própria e arrendada)
em 126 fazendas presentes em todas as regiões de Mato Grosso. Já o Grupo Itaquerê mantém
107 mil hectares próprios (não realiza arrendamento) e suas terras estão tanto no Sudeste do
estado quanto no Baixo Araguaia/MT (municípios de Porto Alegre do Norte, Querência e
Água Boa), que atualmente é considerado uma região de expansão da soja. Wilson Daltroso,
além de 19 mil hectares em Poxoréu/MT, mantêm dois mil hectares na sua região de origem
(Cruz Alta/RS). O Grupo Pinesso, por sua vez, tem 117 mil hectares próprios em Mato
Grosso do Sul, Piauí e Mato Grosso (região da BR-163 e no Sudeste), sendo que neste último
estado concentra mais de dois terços da sua área total. O grupo também expandiu a sua
produção para a África, com cultivos consolidados no Sudão e em Moçambique, além de
projetos experimentais na Etiópia e na República Democrática do Congo (BOX 3.1). Em
suma, o controle fundiário neste grupo de produtores se apresenta de distintas formas, pois
43

Conforme Heredia et al. (2011, p. 56), “a denominação ‘pioneiro’ está restrita àqueles que se consideram ‘os
construtores do espaço urbano’, por terem estado envolvidos, desde o início na gestão social, econômica e
política desse espaço em sentido mais amplo. Assim, pioneiros são aqueles que são reconhecidos como
fundadores e gestores das cidades e, por isto, detêm o monopólio da construção e da narrativa daquilo que seria
a historia ‘oficial’ desses locais”.
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enquanto alguns mantêm terras no local de origem (região Sul), outros investem nas áreas de
expansão da produção agrícola, seja dentro do próprio Estado ou fora dele. Portanto, trata-se
de atores que não se relacionam com uma região específica, mas com diferentes regiões, que
permitem uma descentralização dos riscos (principalmente climáticos), além de ampliar a
escala de produção.
Outra característica importante dos grandes grupos familiares é o reduzido grau de
terceirização das atividades produtivas, uma vez que possuem todos os maquinários
necessários (tratores, colheitadeiras, semeadeiras, pulverizadores, etc.) e infraestrutura
própria (armazéns, silos, balança, secador, etc.). É corriqueiro encontrar atividades
complementares à agricultura, como pecuária, algodoeira (indústria de processamento de
algodão), armazenagem, aviação e produção de sementes. Alguns grupos com maior poder
econômico ainda investem em empresas de energia por meio de hidrelétricas (Itaquerê, Bom
Futuro, Amaggi), escoamento da produção para terceiros (Pinesso e Amaggi), revenda de
insumos (SinAgro), revenda de máquinas e equipamentos (Pinesso), prestação de assistência
técnica (SinAgro), indústria de biodiesel (Wilson Daltroso), etc. Nesse sentido, tratam-se de
ramos que auxiliam diretamente a produção agrícola, reduzindo a dependência de terceiros ao
longo da cadeia produtiva e ampliando sua competitividade no setor. Em suma, são atores
que desenvolveram, de forma paralela, lógicas pluriterritoriais e transetoriais44, pois atuam
em diferentes regiões e em ramos complementares à agricultura stricto sensu.
O perfil de acumulação destes grupos, como já indicado acima, está pautado na escala
produtiva com elevado grau de inovações tecnológicas e com relativa diversificação dos
negócios dentro do ramo agropecuário, beneficiando-se das complementaridades das
atividades. Além disso, são produtores de segunda geração que encabeçam a gestão dos
grupos, atores cuja principal mudança em relação à primeira geração é a formação técnica ou
universitária, facilitando as inovações e compreendendo melhor as dinâmicas econômicas e
gerenciais.
Grupos com esse perfil podem ser vistos em outras regiões do Brasil e nos demais
países do Cone Sul, como foi destacado no Capítulo 1. Na Bolívia e no Paraguai os
produtores que assumem esta feição são majoritariamente de origem brasileira, a exemplo
dos Grupos Gama, Semillas Monica, Favero e Terra Viva (Urioste, 2011; Rojas Villagra,
2009). Na Argentina também estão presentes grandes grupos com gestão familiar, embora
tenha crescido o número daqueles que seguem um modelo mais empresarial, que será
discutido adiante (Gras, 2012; Gras e Hernández, 2013).
Em suma, os grandes grupos familiares caracterizam-se pela propriedade da terra
(ainda que áreas complementares sejam arrendadas), trajetória familiar na agricultura,
atuação em atividades complementares (produção de sementes, armazenagem, transporte,
etc.), gestão familiar (combinada com a profissional), presença em diferentes regiões, forte
adaptabilidade às novidades tecnológicas, existência de capital fixo (maquinários,
equipamentos e infraestrutura – silos, armazéns, etc.) e envolvimento com o tecido social e
político local/regional. Não obstante a crescente inserção nos mercados globais e a sua maior
profissionalização, estes grandes grupos mantém a gestão familiar e seu vínculo muito
próximo com os diferentes territórios em que estão presentes. Estas características são
próximas às dos grandes produtores rurais “tradicionais” descritos no Capítulo 1, que se
encontram em todo Cone Sul, com destaque para Brasil, Bolívia e Paraguai.

44

Um processo semelhante foi visualizado por Hernández, Muzi e Riglos (2013) na Argentina.
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BOX 3.1 – Grupo Pinesso na África
O Grupo Pinesso chegou ao Sudão em 2010 e, por ser o primeiro brasileiro a produzir
no país, é corriqueiramente chamado no noticiário de “desbravador”, “pioneiro”, “homem de
coragem”, “empreendedor”, etc. No primeiro ano plantou, de forma experimental, 400
hectares de algodão, 100 ha de soja e 60 ha de milho em Agadi, no Estado do Nilo Azul. Nos
anos consecutivos houve um aumento da área cultivada, chegando a 20 mil hectares em 2012
– em 2013 teve uma redução para 10,5 mil ha devido ao atraso das chuvas no país. Em 2014
o grupo pretende chegar a 30 mil ha. “O Grupo Pinesso trabalha no país com apoio do
governo. Ele tem concessão para usar 100 mil hectares de terras e por isso tem possibilidade
de ampliar a área” (ANBA, 2013). Conforme Pinesso, “não é necessário comprar terras, que
são públicas e cedidas gratuitamente pelo governo para aqueles que quiserem produzir por
trinta anos” (Correio do Estado, 2010). Além disso, o grupo tem acesso ao financiamento
local por intermédio de bancos sudaneses para compra de máquinas, tratores e sementes, com
juros de 3% ao ano (ANBA, 2011). O Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, e o Ministro da
Agricultura, Irrigação e Florestas, Ismail Abd Elhalim Elmotafi, já visitaram as lavouras do
Grupo Pinesso em Agadi.
Para ampliar a produtividade no Sudão, o Grupo Pinesso criou a empresa Brazilian
Sudanese Modern Agriculture Company (BSACO), que tem como principal foco a
transferência de tecnologia brasileira para o país africano. Essa transferência é possível
porque as condições edafoclimáticas no Estado do Nilo Azul são similares ao cerrado,
possibilitando o cultivo de algodão, milho, sorgo, feijão, girassol e soja com tecnologia
brasileira (PIB, 2012). Inclusive agrônomos sudaneses estão vindo a Campo Verde, na
propriedade do Grupo Pinesso, para participar de dias de campo e palestras sobre agricultura
de precisão, manejo da adubação em sistemas de produção, mercado de soja e outros grãos,
etc. (EcoFinanças, 2012).
Conforme Gilson Pinesso, “o Sudão conta com as terras tão boas como as da Ucrânia,
mas com um clima tropical como o nosso no Brasil. Imagina solos bons, clima tropical,
largas extensões de terras, topografia plana. É tudo que nós precisamos para produzir e
produzir bastante. Produzir muito e com qualidade. [...] E não precisa usar calcário. É rico em
fósforo, em potássio e produz sem fertilizantes” (RuralBR, 2011). “A quantidade de adubo
necessária ainda é quatro vezes menor que a utilizada no Centro-Oeste brasileiro. O controle
de pragas também é uma preocupação minimizada. No caso do algodão, no Brasil são
necessárias até 18 aplicações de defensivos, enquanto no Sudão são apenas quatro ou cinco”
(Rural Centro, 2013). Além disso, a produtividade do algodão tem sido semelhante às médias
alcançadas no Brasil e o custo de produção tem sido baixo. No caso da soja, “gasta-se em
torno de US$ 800 por hectare, ante US$ 350 necessários no país muçulmano” (Correio do
Estado, 2010). Em relação à venda da produção, nas exportações a vantagem é maior por
estar geograficamente mais próximo do porto e do mercado consumidor (Ásia, África e
Oriente Médio). Além disso, os produtos direcionados ao consumo interno possuem um
elevado valor, pois enquanto a tonelada do milho está cotada a US$ 90 em Mato Grosso em
dezembro de 2013, no Sudão ela custa US$ 350 (ANBA, 2013).
O Grupo ainda tem cultivos em Moçambique (o objetivo do grupo era plantar 1,5 mil
hectares de soja e milho na Província de Nampula em 2013) e, em 2014, iniciou projetos
experimentais na Etiópia e na República Democrática do Congo (Rural Centro, 2013).

142

No que se refere às relações de negócio, os grandes grupos familiares compram
insumos diretamente com as transnacionais (RTV) que possuem sede na região, e não
adquirem estes produtos nas revendedoras ou cooperativas locais (somente em casos
emergenciais). O grande volume adquirido e a eliminação dos intermediários, além da
fidelidade para com a empresa, lhes garante um “preço mais em conta”. A assistência técnica,
por sua vez, é própria e depende de um quadro efetivo de agrônomos, embora recebam
auxílio complementar das empresas de consultoria que atuam na região em momentos
específicos (principalmente quando há algum evento inesperado, como uma nova “praga”).
Estes grupos acessam recursos financeiros de fontes múltiplas, dependendo do seu
nível econômico e da sua estratégia de investimento. Em alguns casos o custeio da produção
é feito com recursos próprios – “tenta-se fazer com as próprias pernas” (Grupo Wilson
Daltroso, Entrev. 5) – e os financiamentos para investimentos que demandem um maior
capital são acessados por meio de programas estatais em banco públicos. Alguns grupos que
não estão endividados também acessam recursos de custeio por intermédio do SNCR e
preferem o sistema público pelos juros mais baixos e pelo maior prazo de pagamento
(maio/junho pelo SNCR, enquanto para às tradings é fevereiro/março).
Alguns grandes grupos preferem o crédito das tradings, o que está atrelado, por um
lado, a sua situação de inadimplência no sistema público e, por outro, às facilidades de
obtenção de crédito junto às empresas privadas, uma vez que: a exigência de garantia é menor
(“até US$ 200 mil a trading precisa só do CPF e de um aval. Somente acima disso é que
precisa de garantia real. Já o banco pede nos valores menores garantia real”); a taxa de juro é
mais baixa que alguns bancos privados (“a política de financiamento dessas multinacionais
tem juro mais barato que o juro presente nos bancos privados e em algumas cooperativas de
crédito”); os recursos são disponibilizados com maior agilidade (“nas empresas tu dá entrada
no financiamento e logo tá disponível para ti usar aquele dinheiro. No banco, tu nunca sabe
quanto tempo leva”); a disponibilidade de recursos é maior (“teve um ano que a Bunge [de
Campo Verde] financiou quase US$ 40 milhões no ano, isso com o cambio de três por um
deu mais de 100 milhões de reais. A carteira agrícola do Banco do Brasil de Campo Verde é
de R$ 8 milhões, então quer dizer que só uma empresa multinacional dá dez vezes mais
dinheiro que o Banco do Brasil. Só a Bunge, mas ainda tem ADM, Cargill e as outras”).
Além destas motivações, alguns produtores desta tipologia acessam anualmente
financiamentos por intermédio das transnacionais, para manter sua carta de crédito, pois caso
não utilizem os valores em um ano, na próxima safra o recurso pode estar inacessível ou
sujeito a disponibilidade financeira da empresa. Dadas as facilidades destacadas acima,
acabam aproveitando os recursos para fazer novos investimentos.
Por exemplo, o Iraí [Grupo Bom Futuro] tem uma carta de crédito muito
grande na Cargill, que chega a uns R$ 50 milhões. Se ele deixa de pegar esse
dinheiro um ano, ano que vem a gente não faz provisão para ele. Ai, se ele
vem para pegar esse dinheiro, temos que dizer: calma aí, vamos ver se tem.
Então ele prefere pegar esse dinheiro que é um juro barato e comprar mais
uma fazenda, faz mais um armazém, ele gira esse dinheiro, mas não tem
necessidade, não precisa. Ele comprou 100 mil toneladas de super simples seis
meses atrás e pagou a vista, na bucha, com o dinheiro dele, e foi uns R$ 40
milhões (Cargill, Entrev. 15).
O que se percebe é que estes grandes grupos mobilizam recursos de diferentes origens
para a produção agrícola propriamente dita e para as atividades correlatas, formando um
mosaico de fontes e modalidades de financiamento. Para ficar no exemplo do Grupo Bom
Futuro, ele concilia recursos próprios, compra a prazo no sistema de troca (adquire insumo e
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entrega um valor correspondente em produto) e acessa tanto o crédito oficial (para custeio e
investimento) como o via trading (para custeio).
Os defensivos são comprados em empresas transnacionais com o prazo para
pagar na safra. O adubo normalmente é comprado à vista com recurso próprio.
Quando recebe o dinheiro da safra já compra adubo. O calcário, quando dá, se
financia. Como é um mix, é até difícil de saber da onde vem e pra onde vai o
dinheiro. [...]. Caminhão hoje é tudo próprio porque tem as facilidades dos
programas de governo, mas antes não tinha. Isso é de dois anos para cá (Grupo
Bom Futuro, Entrev. 31).
Vale destacar que estes grandes grupos familiares localizados no Sudeste MatoGrossense não acessam diretamente o mercado financeiro e os recursos externos, nem
abriram seu capital na bolsa de valores, como ocorre com os produtores empresariais que
serão apresentados a seguir. Neste grupo, os valores são acessados localmente, por meio de
intermediários, e estes sim estão articulados com suas matrizes, que, por sua vez recorrem ao
mercado financeiro internacional (como é o caso do crédito acessado via trading).
A maior parte da venda da soja é feita previamente, antes mesmo do plantio da
oleaginosa, geralmente com preço pré-fixado em dólares. O destino da produção envolve as
grandes empresas que atuam na região (Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus, Amaggi e Noble), de
onde geralmente é oriunda parte do financiamento, quando for obtida por intermédio das
tradings, e da adubação, pois as grandes empresas têm suas marcas próprias ou parcerias
(como visto no Capítulo 2). Já a compra de outros insumos (sementes, defensivos, etc.) é feita
diretamente nas empresas que os produzem (Monsanto, Basf, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow,
etc.) e que dispõem de sedes regionais.
Ainda que todos os grandes grupos afirmem que vendem a soja para quem oferece os
melhores preços, em nenhum caso existe uma concentração em uma única empresa,
preferindo fazer contratos com a maioria delas para manter um vínculo de relacionamento.
“A gente vende para todas um pouco, temos negócio com uns cinco ou seis. Às vezes é
melhor o preço com um do que com outro, depois se inverte. Mas é bom não deixar nenhum
de fora” (Produtor rural, Entrev. 5). Mesmo com o grande volume de soja produzida, a venda
para exportação de forma direta, sem passar pelas tradings, ocorre apenas excepcionalmente
e em alguns grupos (como é o caso da Amaggi), pois os riscos são elevados e a diferença de
preço nem sempre é compensatória, dado que as empresas transnacionais acabam pagando
mais por ser uma grande quantidade comprada.
A maioria dos grupos grandes vende só pra multinacional. Como eles tem
volume, eles pegam um precinho diferenciado. Ele [produtor] faz uma análise
de custo-benefício: se eu vender no porto a R$ 51,00 a saca ou vender aqui em
Campo Verde a R$ 50,00, esse valor de R$ 1,00 que eu iria ganhar não
compensa o risco, o desgaste, contratar mais gente, tem que ter seguradora por
trás, tem que ter conhecimento em porto. Ele faz um custo beneficio e diz: ó
R$ 50,00 para mim é melhor que R$ 51,00 (Cargill, Entrev. 15).
Nós até temos quantidade para fazer exportação direta, mas a margem
[econômica] não compensa os incômodos. Teria que abrir um outro ramo da
empresa só para fazer isso porque não é fácil lidar com o transporte, porto
(Grupo Itaquerê, Entrev. 2).
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O fato de estes grandes grupos estarem imersos nas relações sociais e políticas nos
municípios onde residem acaba influenciando substancialmente a relação de troca com as
empresas, visto que as firmas, por conhecerem há muitos anos estes sojicultores, realizam
negócios de grande volume financeiro a partir de acordos puramente verbais, pautando-se
fundamentalmente na relação de confiança.
Muitas vezes, quando o produtor é de confiança, chega uns dias antes do
embarque e eu já pago 100% do produto. Chega perto do embarque e precisa
de uma grana, pode pagar e mandar o dinheiro direto para a conta dos cara.
Mas e a garantia? É no bigode, só liga para depositar, faz uma notinha
promissória e só. É bigode mesmo, bigode. Na época que eu trabalhava na
Bunge e precisava arrumar um dinheiro para o Iraí [Grupo Bom Futuro] para
ele pagar o ano que vem, vinha um e-mailzão do diretor dizendo: Por favor,
provisione US$ 15 milhões para o Iraí Maggi. E na época o dólar era 3 por 1,
então dava quase R$ 50 milhões. Não tinha um contrato, não tinha CPR, não
tinha nada. E era para provisionar para o outro dia e, na primeira vez, eu meio
bobo achava que tinha que ter essas papeladas. Mas um senhor que trabalhava
comigo me dizia: faz o que o homem está mandando e pronto, depois vai ver
documento. O documento levava quatro mês para ficar pronto, mas o dinheiro
já estava na conta do cara (Cargill, Entrev. 15).
Esse relato demonstra como a relação comercial entre grandes grupos e empresa pode
estar fundamentada na confiança (ou, como afirmou o entrevistado, no “bigode”),
dispensando muitas vezes a necessidade de contratos prévios à negociação. Os elementos
tradicionalmente apontados para as transações da soja, que se pautam em uma lógica mais
contratual e impessoal (como aparecem em muitas analises pautadas na ECT), até podem
ocorrer de forma pontual e/ou emergencial com atores que não residem na região (a exemplo
de algumas exportações intermediadas por corretoras). Entretanto, existem muitos outros
elementos que complexificam as relações entre os atores, demonstrando que, em
determinadas situações, a redução do risco e as garantias necessárias estão atreladas a uma
série de elementos (confiança, conhecimento prévio, histórico de negociações, etc.) que não o
contrato (que em alguns casos é necessário apenas para constar nos arquivos da empresa).
Como dizia Durkheim, a relação mercantil precisa do não-contratual, ou seja, das regras
formais e/ou informais que estabelecem as condições da interação entre os parceiros da troca.
“É bem verdade que as relações contratuais se multiplicam, mas [...] as relações não
contratuais se desenvolvem ao mesmo tempo” (Durkheim, 1995 [1893], p. 193).
3.1.2 Grupo empresarial
Optou-se por diferenciar o grupo empresarial (baseando-se no caso do El Tejar45) dos
grupos de gestão familiar porque existem variações importantes, apesar de ambos terem
controle de grandes extensões de terra, elevada escala de produção e constantes inovações
tecnológicas. Como já foi comentado no Capítulo 1, El Tejar é de origem argentina e passou
a arrendar terras em Mato Grosso em 2003, período em que a soja já estava consolidada. “A
empresa tem uma dinâmica de crescimento muito agressiva, tanto que em 2008 nós já
estávamos com 105 mil hectares e nós tínhamos uma previsão em chegar até 2015 com 500
mil hectares” (El Tejar, Entrev. 4). Apesar da sua lógica de produção estar baseada no
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El Tejar é o único produtor de soja que se identifica neste perfil durante a pesquisa de campo que atua no
Sudeste de Mato Grosso.
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arrendamento da terra, em 2007 a firma aproveitou a situação de endividamento de alguns
produtores para comprar grandes áreas, cuja fonte de recursos foi a venda de parte de suas
ações para fundos de investimento.
Diferentemente do esquema usual de arrendamento (em que apenas a terra é alugada),
El Tejar trabalha com uma forma distinta, que por eles é chamada de “parceria”. Nesse caso,
a empresa faz um “arrendamento de porteiras fechadas”, que inclui a terra, os maquinários, a
infraestrutura e a mão de obra dos proprietários. El Tejar oferece os insumos e as orientações
técnicas e o proprietário cultiva a sua terra com os seus maquinários, realizando o preparo do
solo, plantio, pulverização e colheita.
Quando eles [produtores] fazem a parceria conosco, eles não saem da
atividade, por que eles continuam na locação de máquina e prestação de
serviço, então eles continuam engajados de uma forma com a empresa onde
grande parte da produção é resultado do trabalho deles, entendeu? Qualidade
do plantio, qualidade de pulverização, qualidade de colheita isso tudo passa
pela mão deles. Mas é lógico que nós estamos lá para controlar, acompanhar
todos os trabalhos (El Tejar, Entrev. 4).
Esta estratégia difundiu-se rapidamente porque encontrou, nas áreas de atuação da
empresa, muitos produtores endividados, descapitalizados e/ou sem sucessor, que
encontravam neste mecanismo uma fonte de renda de menor risco, sem necessariamente sair
da atividade. Paralelamente, no momento em que El Tejar chega em Mato Grosso não haviam
muitas empresas prestadoras de serviços, impedindo que o grupo reproduzisse fielmente o
método desenvolvido na Argentina, onde todas as atividades são terceirizadas. Nesse sentido,
uma estratégia foi utilizar os recursos já existentes no interior das propriedades arrendadas
(máquinas e mão de obra, além da terra). Para El Tejar esta adaptação à realidade brasileira
acabou sendo vantajosa porque facilita a coordenação da produção e reduz o custo produtivo
e de transação, visto que é feito apenas um contrato, enquanto que, nos demais casos, seriam
necessários diferentes documentos, conforme as várias fases da produção (arrendamento da
terra, preparo do solo, plantio, pulverização e colheita). Além disso, os proprietários possuem
um conhecimento acumulado sobre as condições edafoclimáticas (clima, solo e relevo), bem
como sobre o uso dos maquinários, que passam a ser apropriados por El Tejar sem um custo
adicional. É importante ressaltar que os produtores que arrendam suas terras – que localmente
são chamados de “peão de argentino” – tornaram-se prestadores de serviço mesmo sendo
proprietários dos meios de produção.
A área plantada com soja chegou a 240 mil hectares na safra 2010/11, enquanto que
no ano seguinte houve uma redução para 216 mil devido ao processo de valorização da terra,
que fez com que o preço do arrendamento fosse ampliado fortemente, passando nos últimos
cinco anos de 6 para 15 sacas de soja por hectare em algumas regiões. Isso estimulou que
alguns “parceiros” vendessem suas áreas para outros grupos nacionais, reduzindo a
disponibilidade de terras46. Além disso, alguns produtores afirmaram que El Tejar utiliza ao
máximo a fertilidade natural das terras, colocando pouca adubação e “depois que devolve a
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Em 2010, a Advocacia Geral da União (AGU) publicou o parecer n. LA01, de 19 de agosto de 2010, que
estabeleceu a possibilidade de limitar, ou melhor, de regulamentar os processos de estrangeirização das terras no
Brasil. Este documento legal retoma a Lei n. 5.709, de 1971, que regulamentou a aquisição de imóvel rural por
estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, afirmando que a
mesma deve ser acolhida pela Constituição de 1988. Esta lei foi criada para regulamentar a compra de terras por
estrangeiros, estabelecendo o limite máximo de compra em 50 módulos (art. 3º), sendo que a soma das
propriedades de uma pessoa estrangeira não pode ultrapassar um quarto (¼) da área do município (art. 12)
(Sauer e Leite, 2012). Com essa medida, a compra de terra pelo El Tejar ficou limitada, impedindo a aquisição
de grandes áreas dos seus “parceiros”, como ocorria anteriormente.
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terra para o dono, não produz mais nada” (Produtor rural, Entrev. 33). Isso tem feito com que
alguns proprietários deixem de arrendar suas áreas para o grupo.
Atualmente, o grupo tem passado por uma reorientação de estratégia, investindo em
dois sentidos: i) consolidação das áreas mais produtivas, não renovando os contratos nas
áreas arrendadas onde o rendimento é baixo, melhorando assim a média de produção; ii)
compra de máquinas próprias e contratação de pessoas especializadas nas fases de preparo do
solo, plantio, pulverização e colheita para as áreas próprias do grupo, buscando, assim, a
redução das perdas que eram de três a seis sacas por hectare. Conforme o entrevistado, “nós
estamos em uma fase de consolidação, nós crescemos, crescemos, crescemos e agora estamos
consolidando, estamos focando em qualidade” (El Tejar, Entrev. 4). A opção pela
consolidação também está vinculada a outra estratégia do Grupo, que é a expansão nos
chamados “períodos de crise”, isto é, momentos em que o produto está desvalorizado, o preço
da terra é mais baixo e os produtores encontram-se endividados. O cenário desfavorável para
os produtores locais possibilitou que El Tejar avançasse sobre áreas produtivas e bem
localizadas por um preço menor no arrendamento. “Quando chegamos aqui [Mato Grosso],
pegamos uma agricultura que estava frágil [...]. Naquele contexto, pudemos ter uma dinâmica
de crescimento muito agressiva” (El Tejar, Entrev. 4).
Uma das diferenças entre os grupos de gestão familiar e o grupo empresarial é que no
primeiro caso permanece a consonância entre ‘propriedade da terra’ e ‘desenvolvimento da
produção’, enquanto que no segundo tipo o arrendamento da terra é majoritário, apesar do
investimendo mais recentemente na compra deste ativo. Portanto, a existência de capital fixo
é reduzida e praticamente todas as etapas da produção são terceirizadas e organizadas em
redes horizontais de negócios (equipes de plantio, aplicação de insumos, colheita e
transporte). Além disso, é evidente uma gestão financeira, econômica, comercial e
agronômica muito profissional, preocupada com a mitigação do risco de produção (fazendo
seguros contra eventos climáticos) e do risco comercial (realizando praticamente todas as
vendas no mercado futuro) (Gras, 2012; Guibert et. al., 2011; Grosso et. al., 2010). “A
dinâmica que a gente tem é devido a gestão empresarial. Nas outras grandes empresas
familiares essa dinâmica pode existir, mas não é tão agressiva” (El Tejar, Entrev. 4).
Outro elemento interessante é que El Tejar possui uma atuação supranacional (produz
de forma concomitante no Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia), apresentando uma forte
amplitude geográfica que diversifica os riscos climáticos e encontra melhores oportunidades
de produção e comercialização. Apesar dos grandes grupos familiares não se limitarem a uma
única região, sua amplitude de atuação é mais restrita (embora o Grupo Pinesso indique uma
mudança nesta característica com a sua entrada no continente africano). Outra diferença é que
El Tejar não mantém um grau de sociabilidade e enraizamento nos municípios. Nesse
sentido, não participam dos eventos locais, não há a imagem de um representante que circula
na mídia, a sede administrativa do grupo é muito discreta, de modo que as pessoas que vivem
na região, ainda que saibam da presença dos “argentinos”, como são denominados,
desconhecem outras informações sobre área, produção, etc. Uma situação muito diversa
daquela encontrada no grupo descrito acima, que está completamente mapeado pela
população regional.
As relações de troca neste perfil tendem a ser mais complexas do que aquela realizada
pelos grandes grupos familiares porque envolve outros atores na cadeia produtiva. Além dos
que já foram vistos, há um número expressivo de proprietários de terras que arrendam suas
áreas, bem como de atores terceirizados que prestam serviços em diferentes setores, como
preparo do solo, plantio, pulverização, colheita e transporte. Nesse caso, El Tejar trabalha
com redes horizontais de negócios, que incluem todos os atores com quem estabelecem
contato para produção agrícola: i) fornecedores de insumos; ii) arrendatários/“parceiros”; iii)
prestadores de serviços; iv) compradores agrícolas; v) investidores (Regunaga, 2010). Nesse
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caso, os pontos ii e iii são perpassados, necessariamente, pelas relações locais, enquanto que,
no caso dos demais, as negociações ocorrem na escala supranacional. É por isso que Gras e
Hernández (2013) afirmam que o grau de territorialização e desterritorialização de uma
empresa como El Tejar vai depender de determinadas atividades, que variam conforme cada
etapa da cadeia.
Apesar dos proprietários de terras arrendarem para o produtor que paga um valor
maior por hectare, como foi demonstrado por Strassburg (2013) em Mato Grosso, durante a
pesquisa de campo ficou evidente que outros aspectos são considerados no momento de
decidir entre um e outro locatário. A manutenção do preço da soja em níveis mais elevados
que a média histórica ampliou a demanda atual pela terra e o número de produtores
interessados em arrendá-la, permitindo que os proprietários possam escolher para quem vão
locar sua área. “Com o preço que tá a soja, o que não falta é gente querendo arrendar a nossa
terra. Por isso que eu prefiro arrendar para quem eu conheço e sei que é uma pessoa boa,
honesta. Já teve um monte de gente que fez toda papelada, com documento, e não recebeu
depois” (Produtor rural, Entrev. 22).
Regionalmente é muito comum escutar relatos de produtores que arrendaram suas
áreas, com contrato registrado, mas que foram vítimas do não cumprimento das condições
estabelecidas. Portanto, para muitos proprietários, o contrato, apesar de reduzir o risco, não é
um instrumento totalmente seguro e confiável, precisando de elementos complementares para
aceitar a negociação ou para definir o arrendatário. Um destes elementos vincula-se às
“pessoas boas e honestas”, que corriqueiramente são definidas como aquelas que têm boa
índole, que não se encontram endividadas, que participam dos eventos locais, que são
oriundas de famílias/grupos conhecidos, etc. Nesse sentido, preferem disponibilizar suas
áreas para as pessoas que conhecem e que são da região.
Reconhecendo isso e sabendo que a empresa era nova no Brasil, desconhecida na
região, e que tinha uma dinâmica de gestão e atuação diferenciada, El Tejar passou a
contratar, no momento em que chegava às regiões, técnicos que atuavam nestes locais. O
próprio entrevistado afirmou que já estava na região há quase dez anos e já tinha trabalhado
em revendas de produtos agropecuário, fazendas e na transnacional Basf, quando passou a
integrar a empresa. “Eu fui contratado porque eu já conhecia as regiões, núcleos de
agricultores, muitas pessoas” (El Tejar, Entrev. 4). Nesse sentido, apesar do El Tejar pagar
um valor mais elevado pelo arrendamento, já que faz contratos de “porteira fechada”, é
fundamental a intermediação com pessoas que sejam conhecidas regionalmente. Na verdade
se tratava de uma via de mão dupla, pois, de um lado, os produtores que arrendavam as terras
preferiam negociar com empresas que lhes passassem sensação de segurança e fidúcia; e, do
outro, El Tejar desejava estabelecer seu sistema de parceria com produtores confiáveis, que
tinham experiência no manejo das lavouras, etc. Portanto, a presença de um técnico que
conhecia a região e que era conhecido acabava sendo útil para ambas as partes.
No momento de definir as empresas prestadoras de serviço, quando não são os
proprietários das terras que assumem essa função, os técnicos regionais também adquirem
grande importância, sobretudo nos anos iniciais, pelos mesmos motivos já destacados. No
caso das empresas que apresentam um bom desenvolvimento das atividades, El Tejar prioriza
a sustentação do relacionamento ao longo dos anos, o que reduz os custos econômicos e de
transação caso tenham que renovar, com frequência, os prestadores de serviços.
Para manter relações complementares com os proprietários e as empresas com quem
negocia, El Tejar utiliza algumas formas de “ajuda” que não estão estabelecidas no contrato.
Uma delas é a oferta de garantias ao banco para que produtores endividados e empresas
menores de serviços terceirizados possam acessar o financiamento – principalmente para a
compra de maquinários (Guibert et. al, 2011). Assim, os atores beneficiados pela “ajuda” no
acesso ao crédito sentem-se com uma “dívida moral” com o grupo argentino, o que implica
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em algumas contrapartidas, como a manutenção da parceria ao longo dos anos, a entrega do
pagamento (normalmente feito em soja) para o próprio grupo (que, como será visto adiante,
tem uma empresa de exportação), etc. Em suma, cria-se um vínculo de compromisso e
comprometimento que acaba renovando as interações econômicas. Como aponta Durkheim
(1995 [1893]), a relação mercantil depende, de um lado, dos costumes morais e
comportamentos enraizados na repetição da troca ao longo do tempo e, de outro lado, das
regras jurídicas, que não são nada mais que a cristalização de costumes e comportamentos do
passado.
Desde que chegou ao Brasil, El Tejar compra os insumos de apenas duas empresas:
Monsanto e Basf. Como haviam alertado Guibert et. al (2011), a aquisição ocorre de maneira
centralizada (inclusive com importações diretas), não passando pelos circuitos econômicos
locais, salvo eventualidades. É importante destacar que esse relacionamento já ocorria na
Argentina e foi conservado nos outros países em que El Tejar atua. Segundo o entrevistado,
os principais fatores que favorecem a manutenção da negociação dizem respeito ao baixo
preço final dos insumos (compra em grandes quantidades e direto da indústria), à presença de
produtos conhecidos e de qualidade e à oferta de assistência técnica (Monsanto e Basf
disponibilizam uma equipe exclusiva para atender El Tejar).
Nós preferimos captar nosso recurso e comprar direto da multinacional sem
intermediário, por que se comprar de revenda eles vão repassar esses produtos
para nós, e aí tem que existir um ganho, então a gente já compra direto. Eu
poderia dizer que 95% é comprado direto. Só o que faltar a gente compra em
revenda local (El Tejar, Entrev. 4).
A Basf tem o principal produto hoje contra a ferrugem e isso a gente tem
desde a Argentina, antes de vir para o Brasil já existia a parceria com a Basf.
Então a gente mantém. Mas não só devido aos inseticidas, eles também
disponibilizam toda uma equipe para atender somente El Tejar.
Exclusivamente a El Tejar. Essa parceria tem vários anos e sempre trouxe
vários benefícios (El Tejar, Entrev. 4).
É interessante perceber que mesmo produzindo soja em quatro países diferentes e em
mais de 600 mil hectares, eles conseguem manter a oferta de insumo vinculada a apenas duas
grandes empresas transnacionais ao longo dos anos, indicando a sua forte ligação com as
redes globais do mercado da soja. Nesse sentido, ao migrarem para novas áreas, levam junto
os fornecedores com quem negociavam previamente. Além disso, é evidente o interesse em
construir um relacionamento de longo prazo com os principais fornecedores de insumos,
pautando-se em uma lógica que contempla: confiança na empresa e na qualidade do produto;
compromisso que Monsanto e Basf têm com prazos de entregas e na oferta de assistência
técnica exclusiva para o grupo; maior viabilidade econômica diante da compra em grande
escala com preço reduzido. Embora sejam relações contratuais, esses elementos não
envolvem interações pontuais e casuais, visto a continuidade desta negociação e o
compromisso em mantê-la ao longo dos anos. Nessa direção, a tradição das relações, expressa
no tempo em que o vínculo é mantido, e a confiança na empresa, ligada à qualidade dos
produtos e serviços, apresentam-se como elementos centrais nesta interação que El Tejar
mantém com Monsanto e Basf, em conjunto com os melhores preços e com as condições
mais favoráveis no contrato.
No que se refere ao comércio da soja, no mínimo 80% das vendas são feitas antes do
início da safra, com preço pré e pós-fixado, a depender das condições e perspectivas do
mercado. Parte do grão é vendida para as empresas que atuam na região de cultivo e parte é
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destinada diretamente à exportação. Nas vendas realizadas com as firmas, Amaggi absorve a
maior parte no Oeste de Mato Grosso; na região da BR-163, concentra-se para Bunge; e no
Sudeste do estado, segue para Cargill e ADM. Nesse sentido, a distribuição da soja entre as
empresas ocorre conforme a “força da firma na região”, dado que a trading que mobiliza
maiores volumes possui melhores condições de pagar uma diferença de preço. Assim como
no caso dos insumos, trata-se de uma relação que é oriunda da Argentina, visto que Bunge,
Cargill e ADM também apresentam uma atuação muito forte naquele país, como destacado
no Capítulo 1.
El Tejar também realiza exportação direta de soja via “Comercial Exportadora”, que é
um dos seus ramos de negócio. Além de destinar parte da soja colhida em suas áreas próprias
e arrendadas, o grupo incentiva que os proprietários de terra e as empresas terceirizadas, que
recebem o pagamento pelo arrendamento e pelos serviços prestados em soja, entreguem o
grão para a própria empresa. Esta modalidade de comércio é interessante para El Tejar
porque agrega um maior montante de soja, potencializando sua rentabilidade ao vender um
grande volume às tradings e/ou para exportação direta. De 2007 a 2013, as exportações do
grão pelo grupo cresceram fortemente em Mato Grosso, quando passaram de US$ 7,8
milhões FOB para US$ 151,9 milhões FOB (SECEX, 2014).
Em suma, muitas relações mercantis no grupo empresarial ocorrem em uma escala
supranacional. Dada sua gestão financeira, econômica, comercial e agronômica profissional,
buscam contratos que garantam uma maior rentabilidade em curto prazo, reduzindo o peso
dos elementos socioculturais enraizados na escala local – diferenciando-se, assim, dos outros
perfis de sojicultores. Nesse sentido, El Tejar vê os contratos na lógica sugerida pela
Economia dos Custos de Transação, isto é, como um instrumento chave para reduzir a
incerteza na relação entre os atores, proteger a empresa de rompimento de compromisso e
confirmar as expectativas prévias quanto a prazos e preços (Williamson, 1985; Zylbersztajn,
1995; Farina, Azevedo e Saes, 1997).
Apesar desta atuação mais empresarial, há uma preocupação em manter o
relacionamento com as empresas que já oferecem insumos e que compram a soja, pois existe
uma relação de confiança e um compromisso que foi construído ao longo dos anos.
Entretanto, essa relação se dá em uma escala maior, visto que negociam com as mesmas
firmas nos quatro países em que El Tejar está presente. Como afirmam e Bühler e Oliveira
(2012), as redes utilizadas pelos grupos empresariais apresentam uma extensão social e
geográfica bastante ampla. Além disso, compram insumos de duas empresas que
compartilham um quadro cognitivo comum, como a busca pela qualidade, eficiência e
competitividade (o que poderia ser chamado de “ideologia da gestão empresarial”).
Conforme Guibert et. al (2011), grupos com esse perfil fragilizam a dimensão local da
atividade agropecuária, dado seu menor vínculo na vida econômica, social e política do
território. Apesar disso, durante a pesquisa, ficou claro que El Tejar depende de ações mais
localizadas para manter relações com os proprietários rurais (sobretudo para arrendar suas
terras) e com empresas de prestação de serviços. Além disso, contrata pessoas que possuem
um conhecimento mais aprofundado da região e que são localmente bem vistos, a fim de
transmitir um grau de confiança, para que as relações sejam efetivadas. Para mantê-las, passa
a oferecer benefícios aos “parceiros”, cujo principal exemplo é ser fiador de financiamentos
para a compra de máquinas, o que acarreta uma espécie de “dívida simbólica”.
Ao contrário dos grandes grupos familiares, cuja presença no espaço local vincula-se
à participação dos proprietários em múltiplos espaços sociais, políticos e empresariais, El
Tejar constrói e aciona mecanismos diferenciados para se fazer presente, mecanismos ligados
aos seus técnicos e gerentes regionais, que conhecem a área em que atuam e as pessoas que
ali vivem (principalmente aquelas envolvidas com as atividades agropecuárias). Assim, o
enraizamento territorial e social (Henderson et al., 2002) que El Tejar constrói ocorre através
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das pessoas que passam a trabalhar com o grupo argentino, enquanto que a matriz da empresa
opera numa dinâmica de maximização financeira, sendo o território um recurso funcional
para a sua acumulação (quando uma região deixa de ser rentável, os vínculos da firma com o
espaço local são rompidos). Obviamente que a compra de terra pela empresa muda a sua
forma de inserção, passando a haver investimento, inclusive, na aquisição de maquinário
próprio (algo inexistente na sua estratégia original, em que todas as etapas de produção eram
terceirizadas).
3.1.3 Médios produtores rurais
A grande maioria dos médios produtores migrou com suas famílias do Sul do país
para Mato Grosso entre os anos 1970 e 1990 e, na região de origem, já se envolviam com a
atividade agrícola, seja como produtores rurais familiares ou como técnicos agrícolas. “Eu
vim para o Mato Grosso em 84. Lá [no Rio Grande do Sul] eu tinha uns 40 e poucos hectares,
ai eu vendi 20,5 hectares e comprei 200 aqui, que foi a primeira área que eu comprei aqui no
Mato Grosso. Aí, no primeiro ano, já abri essas 200 e já fiz lavoura e plantei soja no primeiro
ano já” (Produtor Rural, Entrev. 9). Conforme Fernández (2007) e Marques et al. (2009),
uma estratégia comum utilizada pelos colonos que possuíam mais recursos era manter parte
das terras no Sul, pelo menos nos anos iniciais, garantindo um local caso o retorno fosse
inevitável.
Uma das características dos médios sojicultores é o elevado domínio fundiário, que
vai de mil a dez mil hectares de área total47. Todos os entrevistados deste grupo afirmaram
que compraram novas terras nos últimos dez anos, ampliando sempre que possível a área
total desde a sua chegada à região (o que indica sua crescente capitalização). Estes produtores
possuem boa infraestrutura de máquinas e equipamentos, como plantadeiras, colheitadeiras e
pulverizadores, e alguns ainda contam com caminhões próprios e armazéns/silos. Uma
característica comum é o elevado investimento em inovações tecnológicas, como o uso de
sementes melhoradas, adubos e agroquímicos específicos, plantio direto e, mais
recentemente, “plantio de precisão”48. Assim como nos grandes grupos de gestão familiar,
preparação do solo, plantio, aplicação e colheita não são terceirizados, somente em casos
excepcionais.
Em relação às formas de organização, os médios produtores também possuem uma
gestão familiar, geralmente entre irmãos, cunhados, tios e sobrinhos ou pai e filhos, sendo
47

A categoria “médios produtores” esteve presente em várias falas dos entrevistados durante as duas pesquisas
de campo no Sudeste Mato-grossense, sendo geralmente utilizada para referir-se àqueles sojicultores que
possuem entre mil e dez mil hectares de área total. Como se trata de uma denominação presente na região
pesquisada, optou-se por mantê-la, acrescida de outras características que serão apresentadas ao longo deste
perfil.
48
A agricultura de precisão (localmente conhecida como “plantio de precisão”) se caracteriza pela utilização de
ferramentas conjuntas de alta tecnologia, como equipamento GPS (Sistema de Posicionamento Global) e SIG
(Sistema de Informação Geográfica), que permitem construir um sistema de gerenciamento da produção
agrícola que considera tanto a variabilidade espacial como os fatores de produção. A agricultura de precisão
engloba diferentes práticas, sendo mais utilizada a construção de mapas de produtividade, em que podem ser
usadas fotografias aéreas, imagens de satélite, videografia, amostragem do solo por grade e respectiva
condutividade elétrica para o conhecimento detalhado de toda área estudada. A partir daí, estas ferramentas são
associadas ao sensoriamento remoto, o que permite que seja possível indicar locais onde há falta ou excesso de
nutrientes, água, efeitos da erosão e pressão por invasoras. Assim, o plantio, a aplicação de agroquímicos e a
irrigação é realizada “sob medida”. Por exemplo, dentro de uma área contínua de 100 hectares há uma carência
desigual por nitrogênio, e para padronizar o solo e obter a maior produtividade, o adubo é distribuído
exatamente conforme a situação da terra. Para maiores informações sobre a agricultura de precisão consultar
Machado e Bernardi (2004) e Tschiedel e Ferreira (2002). Para compreender os reflexos da informatização da
produção de soja na reorganização do território de Mato Grosso, ver Aracri (2005).
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que alguns são formalizados em grupos (ex.: Grupo Irmãos Chiapinotto, Grupo Belo Brasil,
etc.). Entretanto, durante a pesquisa de campo pôde-se perceber algumas tensões nesta forma
de gestão, tendo encontrado casos de divisão do patrimônio entre os familiares, em geral de
segunda e terceira geração. Entre as motivações, destaca-se o desinteresse de um dos
proprietários pelos negócios, as falhas e erros recorrentes, baixa autonomia nas decisões
estratégicas, etc. Além das explicações de ordem material, Marques et. al (2009) argumentam
que a decisão da separação relaciona-se também a uma dinâmica familiar e ao ciclo de
desenvolvimento do grupo doméstico, visto que não se costuma encontrar membros que
sejam primos. Essa constatação sugere uma espécie de limite ao grau de parentesco no
interior do grupo, que se situaria nessa ligação entre primos.
Estes grupos foram criados com objetivos semelhantes aos do primeiro perfil desta
tipologia (“grandes grupos familiares”), que é profissionalizar os negócios e realizar compras
e vendas de forma agregada, o que reduz o custo de produção e amplia o valor das
mercadorias no momento da sua comercialização.
Outra característica destes produtores é a crescente participação em cooperativas de
produção, como será explorado adiante. Também estão articulados em sindicatos (vinculados
a Famato) e associações (como Aprosoja), inclusive atuando ativamente na direção destas
organizações em nível local e estadual. Estas entidades têm uma importância muito grande
na organização do setor, pois “em vez da gente reivindicar em rodovias e tal, a Aprosoja
reivindica com pessoas qualificadas, já direto com deputados federias da agricultura, com a
bancada ruralista” (Produtor rural, Entrev. 8). Nesse sentido, elas atuam na representação
política dos produtores, em relação tanto à questão produtiva (intensificação da política de
crédito rural, criação de preços mínimos, difusão de inovações tecnológicas, construção de
estradas e ferrovias) quanto a questões mais gerais (código florestal, trabalhista, etc.). Além
da articulação direta com políticos representantes do setor, a Aprosoja também participa
ativamente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, que foi criada em 2008 49 e é
articulada pelo MAPA. Segundo Zimmermann e Castro (2012), nesta arena se reúnem atores
públicos e privados para discussões de cunho produtivo (logística, renegociação das dívidas,
elaboração de uma agenda estratégica para o setor, propriedade intelectual das sementes, os
preços dos fertilizantes, as pesquisas de novas cultivares, etc.), como também se constituí em
um espaço oportuno para organizar uma agenda de gestão política frente ao governo.
Além da rotação soja-milho, os produtores mais capitalizados cultivam algodão. A
pecuária de corte está presente, principalmente quando possuem terras próprias nas áreas de
“furnas” (cerrado intercalado com matas em solo acidentado, arenoso e de média fertilidade).
Os bovinos, depois da engorda, seguem para os abatedouros que existem na região de
Rondonópolis ou Cuiabá. Outra atividade desenvolvida por alguns produtores é a criação de
suínos e de aves de corte e postura, visto que existem agroindústrias em Campo Verde,
Rondonópolis e Cuiabá (Franco, Bonjour e Pereira, 2010; IMEA, 2013).
A maior parte das terras de plantio é própria, mas também ocorre o arrendamento de
outras áreas, que geralmente ficam próximas umas das outras. Além de ampliar a escala
produtiva e a rentabilidade, o arrendamento é importante para reduzir a ociosidade das
máquinas. As relações entre proprietários e arrendatários dependem, fortemente, dos vínculos
sociais entre os atores. “Eu ainda estou arrendando a 11 sacos [de soja por hectare] por que eu
sou antigo plantador ali, mas já ofereceram, várias vezes, 15 sacos para o dono da terra, mas
ele não me tira dali. É parceiro de toda vida, somos amigos. Nós somos pioneiros,
começamos junto a cidade” (Produtor rural, Entrev. 9). Fica clara a referência a uma relação
duradoura carregada de confiança e reciprocidade, que está atrelada ao fato de ambos serem
49

Segundo Zimmermann e Castro (2012), a criação desta câmara setorial foi resultado da demanda da própria
Aprosoja, que reivindicava um espaço político específico para a soja.
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os fundadores da cidade, se conhecerem há mais de 30 anos e compartilharem o “orgulho de
ser pioneiro”.
No Sudeste de Mato Grosso existe uma tensão entre médios produtores e grandes
grupos (familiar e empresarial), pois esses últimos expandiram suas áreas agrícolas, tanto
pela compra quanto pelo arrendamento, o que inflacionou o preço da terra. Isso influencia
diretamente o custo de produção dos médios produtores que arrendam áreas complementares,
conforme o relato abaixo:
O Grupo Bom Futuro compro uns pedaços e arrendo outros de um cara ali
perto de casa. Eles [Grupo Bom Futuro], pra falar bem a verdade, estão
atrapalhando nós ali por que estão inflacionando o preço das terra. Eles
chegam e oferecem absurdos [...]. Nós tem arrendamento de 8 e de 9 [sacas de
soja por hectare], só que para o ano que vem já vai ser 10 parelho. Eu sei que
eles oferecem 12 ou 13 adiantado e 15 sacas para pagar na safra (Gerente de
Fazenda, Entrev. 20).
Estes produtores geralmente possuem a “casa da fazenda” e a “casa da cidade”,
ficando no período de plantio e colheita na primeira e no restante do tempo na segunda. São
conhecidos pela população local e alguns mantêm um envolvimento com a política municipal
(prefeitos, vereadores, presidente de partidos, etc.). Os principais locais de encontro destes
produtores são cooperativa, sindicato, revendedoras de insumos, além das festas, igreja,
feiras, maçonaria e CTG.
De um modo geral, as principais diferenças entre os grandes grupos familiares e os
médios produtores dizem respeito à escala produtiva, ao formato da gestão (que é menos
setorializada e profissionalizada no segundo grupo) e à amplitude geográfica das suas áreas
(visto que os médios produtores tendem a ter suas atividades mais concentradas em uma
única região), além do formato das relações de troca com as empresas a montante e a jusante.
Nos demais aspectos, o que se percebe é uma grande semelhança: presença majoritária da
propriedade da terra, trajetória familiar na agricultura, forte adaptabilidade às inovações
tecnológicas, existência de capital fixo, baixa utilização de serviços terceirizados, gestão
familiar e envolvimento com o tecido social e político local/regional.
As relações de troca entre os produtores médios e as empresas variam, sobretudo,
entre aqueles que atuam em cooperativa e os que atuam de forma individual/grupo familiar.
O que se observou em campo é que a não participação em uma cooperativa está atrelada,
fundamentalmente, a três fatores. O primeiro refere-se à própria opção do produtor em não
integrar esta organização, mesmo sendo convidado, o que geralmente está vinculado à
desconfiança nos gestores da organização (“não faço parte porque podem usar meu nome
para fazer rolo”), ao compromisso social que o sojicultor tem com as revendas e/ou
agroindústrias (“me ajudaram nos momentos difíceis e eles ficariam chateados se eu deixasse
de negociar com eles”) ou às lembranças das cooperativas do Sul (“minha família já teve que
ajudar a pagar conta de cooperativa falida no Sul e hoje não quero nem saber de participar
disso”). O segundo fator vincula-se ao fato de o produtor não ser indicado para participar da
cooperativa, pois só é aceito se for recomendado por algum sócio e obtiver a aprovação da
maioria em assembleia. O terceiro fator está relacionado à ausência de uma “cooperativa
forte” (que consiga os melhores preços) no município ou em uma região próxima.
A construção de cooperativas foi motivada, principalmente, pela maior viabilidade de
compra dos insumos e de venda da produção (ainda que ela conte com outros benefícios
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secundários, como o armazenamento da produção e a compra de máquinas)50. Conforme um
dos fundadores da Cooperfibra51 (Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde),
Nós precisava comprar melhor para poder ter mais lucro. A gente já via grupos
grandes comprando muito mais barato do que nós por que comprava direto. Aí
começamos a montar esse grupo para formar a cooperativa, que seria
inicialmente só mais para fazer um pool de compra [...]. Assim, baixa o custo
na hora da compra e ganha na hora da venda (Produtor rural, Entrev. 9).
Como argumentam Hernández, Muzi e Riglos (2013), muitas cooperativas tornaramse uma empresa privada, com uma filosofia vinculada às regras de mercado. Na região em
estudo, a compra de insumos e a venda da soja geralmente são organizadas pela própria
cooperativa, que é quem envia para as firmas o volume demandado e define com quem serão
estabelecidas as negociações a partir da melhor opção de preço. Portanto, a cooperativa
tornou-se uma intermediária entre produtor e empresa, cujo principal benefício ao sojicultor é
o menor custo na compra de insumos e a maior margem de rentabilidade na venda da
produção (principalmente soja, milho e algodão).
Além disso, uma vantagem importante da cooperativa é a indistinção entre os
produtores quando é formada a demanda coletiva de insumos ou a oferta de produtos para
venda. O valor é igual para todos eles, independente de um ser responsável por 20% da oferta
de grão e outro por apenas 0,5%. Esse elemento torna atrativa a participação dos produtores
com menores áreas cultivadas, embora sua inclusão dependa dos “critérios de seleção”, que
foram tratados acima. Esses benefícios trazidos pela cooperativa são importantes para
fortalecer economicamente os médios produtores, tendo em vista a atual expansão dos
grandes grupos, que estão comprando muitas áreas e inflacionando o preço do arrendamento.
Vale destacar que no caso da Cooperfibra, os contratos continuam sendo individuais,
isto é, a documentação é feita em nome do produtor e as garantias de pagamento são dele
(que é quem fornece a CPR). Desta forma, não é o modelo de cooperativa vigente
majoritariamente no Sul do país, que compra os insumos das transnacionais e depois revende
aos produtores (Campos, L. F. et al., 2012). Na região em estudo, ela faz a cotação e recebe
1% de toda essa movimentação para investir em quadro profissional, infraestrutura, etc. Essa
iniciativa foi tomada para reduzir o risco da cooperativa, pois, desta forma, se houver quebras
de contrato, ela não precisa arcar com as responsabilidades do produtor. Portanto, a função
desta organização está em “juntar o volume para conseguir preço” (Produtor rural, Entrev. 9).
Entretanto, existem cooperativas que realizam as compras e as vendas em seu nome, o que
facilita para aqueles produtores que não têm a documentação necessária, estão inadimplentes
e não possuem garantias.
De uma forma geral, a cooperativa faz a intermediação para a compra de adubo,
semente, herbicida, inseticida e fungicida. “Hoje gira em torno de 30% mais caro comprar
insumo sozinho na empresa privada do que quando é intermediado pela cooperativa”
(Produtor rural, Entrev. 9). Diante disso, a aquisição junto às revendas ocorre somente em
50

Na Cooperfibra, por exemplo, foi feito um grupo de produtores para comprar pás-carregadeiras diretamente
da China, cujo valor final da aquisição saiu pela metade do preço quando comparado com o valor do produto no
Brasil.
51
A Cooperfibra é uma das cooperativas mais fortes da região. Ainda que sua sede seja em Campo Verde, ela
agrega produtores de outros municípios. Foi fundada em 23 de março de 2001, por 20 produtores que apostavam
no potencial do algodão no Mato Grosso. Visto que os cooperados não cultivavam apenas algodão, a
Cooperfibra resolveu investir no apoio a outros produtos, como soja e milho, por meio da compra de insumos e
venda da produção. No início, eram comercializadas cerca de 30 mil toneladas de soja, sendo que na safra
2011/12 esse número chegou a 180 mil toneladas. Atualmente são 160 produtores associados e a área de soja
plantada chega a 140 mil hectares.
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casos emergenciais ou quando os produtores apresentam preferências que não alcançam um
volume expressivo de demanda.
Como já comentado, as cooperativas também organizam a venda da soja em contratos
futuros, embora ocorram algumas diferenças entre as organizações. Aquelas menos
estruturadas, que mobilizam um número de produtores com áreas menores, agregam o
volume de soja que os seus associados esperam colher e intermediam os contratos com as
tradings que atuam na região. Nesse caso, trata-se apenas de uma venda em grupo, como
ocorre na compra de insumos. Já as cooperativas mais estruturadas, com grande capacidade
de armazenagem e com maior poder econômico, calculam o volume de soja que será colhido
na próxima safra e fazem contratos futuros diretamente com compradores internacionais, sem
passar pelas agroindústrias que atuam na região.
Não tem atravessador, a nossa soja é direta para exportação. Vende para
indústria só quando tiver um preço bom. Mas o forte é a exportação direto pra
China. Através da cooperativa nós fizemos direto, então a gente sempre tem de
R$ 2,00 a R$ 5,00 a mais no saco de soja passando pela cooperativa do que
por fora [trading] (Produtor rural, Entrev. 8).
Entretanto, existe um pacto verbal entre os produtores de que ninguém pode “dar pra
trás” (romper com o contrato), pois isso afeta diretamente todo o grupo de cooperados. Nesse
sentido, mesmo tendo as cláusulas legais que definem as penalidades em caso de não
cumprimento do contrato, existe uma pressão social entre os associados para que sejam
efetivados todos os compromissos, pois o rompimento compromete a relação com as
empresas e a “cooperativa fica mal falada, com uma fama ruim” (Produtor rural, Entrev. 9).
O financiamento e a assistência técnica não passam pela cooperativa. O
assessoramento geralmente é feito por empresas especializadas, que realizam desde o
trabalho de assistência agronômica até os projetos para financiamento. Ainda que este serviço
não seja intermediado pela cooperativa, é comum que a maioria dos associados utilize a
mesma empresa, visto que a cooperativa passa a ser um espaço de troca de informações,
favorecendo a difusão “boca a boca” dos serviços. Os financiamentos geralmente são
realizados com os bancos no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tanto para custeio
quanto para investimento. Aqueles que se encontram inadimplentes, acabam recorrendo aos
recursos próprios e fazem o sistema de trocas com as revendas para a compra dos insumos (os
mais capitalizados ainda podem obter financiamento com as tradings).
Já os médios produtores individuais acabam fazendo praticamente todos os seus
negócios de compra de insumos (adubos, semente, herbicidas e inseticidas) nas revendedoras
locais, que organizam um “pacote de produtos e serviços”. Esse “pacote” inclui a venda de
insumos e a assistência técnica, tendo, em contrapartida, um “congelamento” da produção
correspondente ao valor total, via CPR ou por intermédio de outro documento jurídico que
ofereça uma garantia, caso não sejam cumpridas as obrigações. Nesse esquema, uma parte da
soja é repassada diretamente à revenda, para pagar pelo “pacote” construído no início da
safra, e a outra parte é vendida para as grandes empresas que atuam regionalmente (Bunge,
Cargill, ADM, Amaggi, Dreyfus e Noble), geralmente com preço pré-fixado.
Os produtores individuais, e, em menor medida os cooperados, apresentam uma forte
relação com os técnicos e gerentes das revendas, que fazem dias de campo, palestras e
exposições para apresentar os produtos aos sojicultores. Além disso, é muito comum a
realização de churrascos, festas, pescarias, jogo de truco e jogo de futebol, que são
patrocinados pelas indústrias (Monsanto, Basf, Syngenta, etc.). Esta estratégia busca, por um
lado, conhecer melhor o produtor – o que facilita a introdução de “pacotes” de produtos e
serviços – e, por outro, cria um laço de amizade, reciprocidade e confiança. Um dos
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produtores, mesmo sabendo que o preço pago pelos insumos era mais alto que o encontrado
em outra revenda, afirma: “não posso deixar ele [proprietário da revendedora] na mão,
porque ele sempre me ajudou” (Entrev. 20).
Entretanto, trata-se de uma relação que, em paralelo aos vínculos de amizade,
reciprocidade e confiança, está permeada por uma tensão internalizada, que fica explícita no
momento em que o produtor deixa de comprar insumos na revenda (por trocar de empresa ou
por ingressar em uma cooperativa ou grupo de compra), sendo excluído de churrascos, festas,
pescarias, etc. Isso causa certo ressentimento, principalmente quando havia uma relação de
amizade ou uma trajetória de muitos anos de negócio.
Eles [técnicos de revendas] te batem nas costas e dizem: “oh, meu amigo”.
Quatro anos atrás nós comprava insumo na SinAgro e eles todo ano fazem
uma pescaria para os produtor. Quando nós assumimos o Grupo Centro Sul
estava certa a pescaria, o convite não estava feito por escrito, mas estava
formalizado verbalmente. Quando a gente afirmou e concretizou o grupo, o
nosso convite foi desfeito, e isso que a vida toda nós trabalhamos com
SinAgro. Antes batia nas costas e dizia que era muito amigo né (Produtor
rural, Entrev. 21).
E agora semana passada ou retrasada tá saindo uma pescaria também desse
Grupo Garça Branca, vai levar todos os produtores, um produtor de cada
fazenda vai levar, mas nós não compramos esse ano deles e nós não temos
convite (Produtor rural, Entrev. 8).
É ilustrativo o relato de um gerente de produção sobre as relações de confiança,
reciprocidade e compromisso entre sojicultores e revendas. O produtor, que possui
aproximadamente 2.500 hectares entre área própria e arrendada, fazia contratos com a
revenda Agroamazônia. Na safra 2004/05 foram construídos contratos com valores préfixados, mas a repentina queda do preço fez com que a revenda rompesse com esse
compromisso, agravando a situação financeira do produtor, que conseguiu vender o produto
somente pela metade do preço em um ano marcado pela baixa produtividade devido à
proliferação da ferrugem asiática. Nesse momento em que não havia recursos suficientes para
produzir na nova safra, outra revenda (Agrovence) ofereceu os insumos e o adubo.
Ele [produtor] trabalhava com uma firma, a Agroamazonia, daí esses caras
fizeram um contrato com o preço de soja a R$ 40,00 [por saca] e ele comprou
os insumos e adubo e daí ele chegou na hora o soja veio para R$ 20,00 e daí os
cara roeram a corda e ele deu uma baqueada feia. É onde que entrou a
Agrovense e falou para ele que podia continuar plantando que eles iam
fornecer tudo para ele [...]. Tanto é que até hoje, é por isso que ele não compra
via cooperativa, ele é sócio da Cooperverde e tudo, mas não compra nada pela
cooperativa, compra 100% com a Agrovense por que na época que estava
ruim, que ele não estava bem de dinheiro, a Agrovense bancou ele.
[Atualmente] outras firmas fazem proposta de todo que é tipo e ele não aceita.
Ele paga um pouquinho mais caro, mas ele diz que a hora que ele precisou a
Agrovense bancou ele e então agora que ele está bem, ele não vai sair fora
(Gerente de Fazenda, Entrev. 20).
Como pode ser visto no relato, a iniciativa da Agrovence criou uma relação de
lealdade entre ela e o produtor, tanto que mesmo sendo sócio de uma cooperativa e tendo
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revendas que oferecem melhores condições de negócio (menor custo dos insumos e maior
preço pela soja), ele se mantém fiel à empresa. A partir desse compromisso moral que o
produtor mantém com a revenda, é possível dizer que o mercado também é definido por um
conjunto de valores localizados em uma determinada cultura ou comunidade, cujas transações
econômicas são perpassadas por dimensões éticas, sentimentais, etc. (Zelizer, 2003).
Para se desvencilhar do elevado poder das revendas, alguns produtores individuais
passaram a formar grupos de compra de insumos, através dos quais adquirem os produtos de
forma conjunta diretamente das transnacionais (via RTV). Essa iniciativa ganhou força para
evitar o elevado custo dos produtos oferecidos pelas revendas. Um exemplo característico é o
Grupo Centro-Sul, com sede em Rondonópolis, que foi organizado por um agrônomo com
experiência na área, pois já havia trabalhado no Grupo Bom Futuro e em uma revenda de
insumos. Em 2012 o Grupo Centro-Sul atendia produtores médios e pequenos de diferentes
regiões de Mato Grosso, cuja soma da área total alcançava 60 mil hectares plantados. “Nós se
organizamos no Grupo porque nós era massacrado pelas revendas, impondo preços altíssimos
nos defensivos, nos químicos e assim por diante. E agora com esses grupos de união de
produtores, eles acabaram tendo que baixar o ganho deles e nós aumentamos o nosso”
(Produtor rural, Entrev. 21).
A organização e a funcionalidade destes grupos são muito similares ao modelo
implementado pela Cooperfibra, isto é, reunir vários produtores e, a partir da definição da
área que será cultivada, fazer um orçamento com diferentes empresas. A compra do insumo é
realizada com a firma que apresentar o menor preço e, então, cada produtor fará seu contrato
individualmente, sendo que o pagamento depende do sojicultor (à vista, após a colheita, em
dinheiro – dólar ou real –, em soja, etc.). A grande vantagem da transnacional que produz e
vende o insumo é a certeza de que todos irão comprar com ela. Para o sojicultor, o principal
benefício deste formato é a redução do custo dos insumos, que varia de 15 a 20% em relação
à compra nas revendas locais, segundo um produtor que pertence ao Grupo Centro-Sul. É
interessante observar que mesmo participando de cooperativa, onde há uma viabilidade
superior na compra do insumo por mobilizar um volume ainda maior, existem casos em que o
produtor mantém suas compras pelo grupo porque “já estava com eles antes da cooperativa.
Ele [fundador] montou esse grupo com honestidade então eu não posso deixar ele de lado por
que foi ele que me alavancou”. Portanto, novamente aparecem o compromisso moral e a
confiança como elementos chaves, de modo que a relação se mantém independentemente da
existência de opções com maior viabilidade econômica. Até porque, como adverte o
entrevistado,
eu não vou deixar de fazer negócio com o grupo por causa de preço. Isso já
ocorreu das revenda bancar a oferta, mas isso é só por um ano, eles fazem isso
para derrubar o grupo, a organização. Depois que derrubou a organização, ai
eles fazem o que eles querem de novo, ai eles montam em cima de nós [...].
Por isso, hoje preço não é suficiente [para escolher de quem comprar insumo].
Eu quero ver histórico ao longo do tempo (Produtor rural, Entrev. 21).
Alguns eventos como churrascos, jogo de truco e jogo de futebol também estão sendo
organizados pelas tradings que compram a soja, como é o caso na Noble, que entrou na
região recentemente. “[...] nós, que se dá bem com a Noble, nós faz churrasco, nós todo mês
vai lá e joga bola. É a turma da fazenda contra a turma da Noble” (Gerente de Fazenda,
Entrev. 20). Outra estratégia que a firma articulou para se consolidar em meio às concorrentes
foi a contratação de um gerente que trabalhava há mais de sete anos com a ADM. Como
muitos produtores estabelecem uma relação de confiança com o gerente (mais do que com a
própria empresa), muitos sojicultores migraram para a nova firma. Esta iniciativa teve
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resultado positivo, pois atualmente a empresa figura como uma das principais compradoras
de grão em Campo Verde, sendo que os médios produtores são o principal público que
entrega soja (Figura 3.2).
Figura 3.2 – Área plantada com soja por produtor que entrega o grão à Noble em Campo
Verde/MT (safra 2012/13)
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Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Esta transferência entre empresas é muito comum na região, seja de gerentes (quem
trabalhava na Cargill de Campo Verde em 2012 anteriormente estava na Bunge; quem estava
na Biocamp já havia passado pela Sadia, Agrofel, Cargill e Noble) ou de técnicos (é
corriqueiro escutar, no relato da trajetória profissional, que já haviam trabalhado em outras
revendas ou empresas de consultorias).
Ao conhecer o perfil dos produtores durante os jogos de futebol, churrascos, etc., as
empresas buscam assegurar a compra de soja por meio de um atendimento mais
personalizado, isto é, adaptado às condições do sojicultor (incluindo assistência técnica,
insumos, etc.). As tradings também procuram demonstrar certa exclusividade na oferta de
informações: “sempre quando muda o preço ou alguma coisa nova eles ligam pra gente”
(Gerente de Fazenda, Entrev. 20).
Os produtores que atuam individualmente ou em grupo acabam acessando a
assistência técnica de duas formas diferenciadas: por meio das revendas, onde compram os
insumos (cujo custo do serviço é incluído no pacote ou é pago por meio de um percentual da
produção colhida), ou por intermédio de empresas especializadas (o que inclui a visita
periódica de agrônomos que não estão, necessariamente, vinculados com uma marca ou
firma).
Alguns médios produtores individuais não acessam a política pública de crédito rural
para o custeio da lavoura porque este instrumento perdeu importância diante da aquisição dos
insumos na revenda, que será pago em soja após a colheita. O principal exemplo disso é o
esquema de “pacotes”, através do qual compram semente, adubo, inseticida, fungicida, etc. e
o valor do pagamento é equivalente à quantidade de área plantada (ex. 30 sacas de soja por
hectares, que liquida o custo do “pacote”). Na maioria das vezes os serviços terceirizados
(plantio, colheita, assistência técnica, etc.) também são pagos em grão. Entretanto, quando
não estão inadimplentes, alguns produtores acessam custeio via SNCR para cobrir outras
despesas, como combustível, reparo de maquinário, mão de obra, etc. Com frequência são
realizados financiamentos para investimentos, a fim de comprar máquinas (trator, plantadeira,
pulverizador, colheitadeira, etc.) e adquirir/ampliar/reformar a infraestrutura (silos, secadores,
balança, etc.). Nesse caso, priorizam-se os bancos que trabalham com programas públicos
(principalmente Banco do Brasil e Sicredi), uma vez que as condições do crédito são
melhores (taxa de juros mais baixa, maior prazo de carência e de pagamento, etc.), apesar das
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exigências burocráticas serem elevadas, principalmente no que tange à necessidade de
garantias.
3.1.4 Pequenos produtores rurais
Este estrato refere-se fundamentalmente àqueles produtores com menos de mil
hectares, cuja gestão e trabalho são familiares e o local de residência é o próprio
estabelecimento agropecuário. A região de origem destes atores é mais diversa do que os
grupos citados acima, pois há tanto produtores do Sul como do próprio Mato Grosso e de
outras regiões do país (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, etc.). A pesquisa de campo
apontou para a presença de dois subgrupos neste perfil.
Um primeiro subgrupo é formado por famílias que estão há mais de 15 anos na região,
que chegaram através de programas de colonização ou dos primeiros assentamentos da
reforma agrária (mas que atualmente possuem o título de propriedade da terra). Ao longo dos
anos a maioria dos produtores vendeu suas áreas para fazendeiros mais capitalizados, mas
alguns se mantiveram na atividade e na região, inclusive adquirindo áreas complementares de
vizinhos. O uso eficiente do trabalho e da gestão familiar, bem como a presença de terras
aptas ao cultivo de grão, possibilitou uma capitalização ao longo dos anos, de modo que,
atualmente, muitos produtores detêm a posse de maquinários e infraestrutura (tratores,
plantadeiras, colheitadeiras, pulverizador, silos, secador, etc.), não necessitando de serviços
terceirizados.
O segundo subgrupo é formado por agricultores que chegaram na região e compraram
a terra sem passar por programas de colonização ou assentamentos rurais. Muitos destes
encontram-se localizados em áreas de menor aptidão à agricultura, com relevo mais
acidentado e solos mais arenosos e de menor fertilidade. Neste caso, o cultivo da soja ocorreu
somente na última década, motivado principalmente pelo elevado preço do grão. A
manutenção da pecuária por muitos anos foi, inclusive, o que fez com que estes agricultores
se mantivessem no setor, já que se trata de uma atividade de maior estabilidade produtiva e
econômica (enquanto que outros produtores que tinham um mesmo perfil de terras acabaram
cultivando apenas a soja e perderam suas terras nos momentos de crise, como será visto
adiante). Apesar de converterem áreas de pastagem para o cultivo da oleaginosa, é comum
que a pecuária continue sendo uma atividade central, servindo como amortecedor dos
eventuais riscos que ocorrem no cultivo e na venda dos grãos. De um modo geral este
subgrupo não detém a posse de maquinários e de infraestrutura, recorrendo aos serviços
terceirizados para o preparo do solo, plantio, aplicação e colheita da soja.
Segundo relatos dos entrevistados, após a redução do preço da soja, valorização do
real e proliferação da ferrugem na safra 2004/05, esses dois subgrupos perderam um grande
número de produtores, sendo que muitos se endividaram e acabaram entregando suas terras
em troca da quitação dos débitos, ou vendendo-as para produtores maiores. Destes, alguns
acabaram deixando a atividade agrícola e outros foram para as áreas de expansão agrícola
recente no Estado, como o Baixo Araguaia. Uma parte dos produtores aproveitou seu
maquinário e começou a prestar serviços, como foi o caso de um dos entrevistados. “Eu não
tinha mais terra nem crédito e dinheiro, o que tinha me sobrado foram duas colheitadeiras.
Então comecei a colher para uns produtor que eu conhecia e que estavam precisando”
(Prestador de serviço, Entrev. 10). Esse mesmo processo foi indicado por Grosso et. al (2010)
e Gras e Hernández (2013) na Argentina, onde alguns agricultores transformaram-se em
prestadores de serviços agrícolas, visto que possuíam maquinários, mão de obra e
conhecimento técnico da agricultura local, além de aproveitar a confiança que a maioria dos
protagonistas setoriais locais tinha neles.
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Localmente, afirma-se que os pequenos produtores de soja são um grupo “que tem
seus dias contados”, no sentido de que não resistirão ao futuro próximo e que a opção
possível é vender a área para produtores maiores ou comprar novas terras para se manter na
atividade, dada a necessidade de um crescente ganho de escala para obter rentabilidade.
Apesar da profecia regional e de haver a redução de uma parcela importante nos últimos dez
anos, este estrato tem se mantido na produção de soja.
Não obstante a sua manutenção na atividade agrícola, visualizada na pesquisa de
campo e reconhecida pelos dados do Censo Agropecuário de 2006, esses produtores com
menos ativos fundiários são praticamente invisíveis localmente. Em alguns casos, essa
invisibilidade ocorre na própria entidade de representação, uma vez que o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Campo Verde atua basicamente com os assentados da reforma
agrária envolvidos na produção de soja para biodiesel; enquanto o Sindicato Rural Patronal
tem como público majoritário os produtores com área superior a mil hectares. Nesse sentido,
é um estrato que fica à margem da atuação das entidades de representação e, dado que a
maioria atua individualmente, torna-se mais submisso ao poder das tradings e revendas de
insumos.
O fato de haver um discurso na região de que é impossível cultivar soja em área
inferior a 500 hectares reforça e, ao mesmo tempo, condiciona esta invisibilidade. Portanto, é
uma situação inversa ao que ocorre com os grandes grupos familiares e com os médios
produtores, que são conhecidos e reconhecidos localmente, tanto pela população quanto pelo
poder público e pelas entidades de representação.
A maior parte destes produtores atua de forma individual e são raros aqueles que estão
associados às cooperativas maiores e mais organizadas, embora alguns participem de
pequenas associações que exercem pouca interferência nas relações de troca (diferentemente
do que foi visto com os médios produtores). Como não possuem recursos próprios para a
compra de insumos, acabam fazendo os “pacotes” com as revendas para o cultivo da
produção. É interessante perceber que, com a criação das cooperativas pelos médios
sojicultores, os pequenos produtores e os assentados da reforma agrária acabaram se tornando
um importante nicho a ser coberto pelas revendas. Como já foi descrito, estas firmas usam
diferentes estratégias para “fisgar” os produtores (dias de campo, feiras, churrasco, pescaria,
etc.), o que condiciona a compra de todos os insumos e a assistência técnica na mesma
empresa.
No caso dos produtores que não tem maquinário próprio, o plantio do grão, a
aplicação dos insumos e a colheita são realizadas por terceiros. Segundo o proprietário de
uma empresa de terceirização da colheita, inicialmente define-se o período em que a
produção será colhida, a área e a forma de pagamento (que geralmente é em produto, de 5,5%
a 6% do total colhido). Diferentemente do modo como ocorre com El Tejar, a transação entre
prestador de serviço e produtor rural baseia-se em relações pessoais e raramente há um
contrato formal, conforme o relato abaixo:
Faz quatro anos que tamo colhendo aqui na região e esse foi o primeiro ano
que fizemos contrato porque o produtor era maior e pediu. Aí fizemos um
contrato, mas é contrato porcaria... fizemos só por fazer porque eu conheço ele
[produtor] e ele me conhece e nós dois procuramos trabalhar correto. Mas a
gente prefere colhe para os pequenos. Você vai lá e conversa direto com o
patrão e não com um funcionário. Quando é com funcionário, vai lá colher e
ele nem tá mais lá (Prestador de serviço, Entrev. 10).
Grande parte da venda da soja não segue para as maiores tradings (Bunge, Cargill,
ADM, Amaggi, Noble e Dreyfus) como nos casos acima descritos. Os principais argumentos
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que justificam este cenário é que “lá produtor pequeno não tem vez”, “em multinacional não
se sabe quem é o gerente”, “a gente nunca vê o dono” e “só dão bola pros produtor grande”.
Os próprios entrevistados da BRF e da Cargill confirmaram esse interesse das firmas maiores
em comprar a soja dos grandes e médios produtores, que produzem mais e já tem um
histórico de relacionamento ao longo dos anos. Assim, o principal destino da soja dos
pequenos agricultores são as firmas menores, como a Ovetril, Caramuru, Multigrain e CGG
Trading, ou as próprias revendas de insumos que possuem armazéns na região, como é o caso
da SinAgro. Segundo o entrevistado da Ovetril de Campo Verde, os produtores que entregam
soja à empresa têm, em média, 300 hectares de área total.
Além do desinteresse das transnacionais neste perfil de agricultor e da impessoalidade
com que são feitos os negócios entre as tradings e os pequenos produtores, as empresas
menores oferecem um atendimento mais personalizado às características deste público. A
Ovetril, por exemplo, oferece silos para estocar a produção dos agricultores, pois a maior
parte deles não possui espaço para armazenamento da soja no seu estabelecimento. O custo
para estocar o grão é de R$ 1,50 por saca nos dois primeiros meses, agregando após estes
sessenta dias iniciais mais R$ 0,16 por saca por mês. Este custo de armazenagem não é
cobrado se o produtor vender a produção para a própria Ovetril. Mas, como o seu preço
geralmente é inferior àquele presente nas corporações transnacionais, muitas vezes os
produtores optam por vender a outras empresas, pagando o custo do armazenamento. Mesmo
com esta despesa para estocar a produção, os sojicultores que não detêm escala preferem
entregar a soja à Ovetril, por exemplo, porque existe a opção de escolher para quem vender o
grão no momento que achar mais conveniente, enquanto que nas transnacionais, ao entregar o
produto, não se pode destiná-lo a outro comprador que não seja ela própria. Nesse sentido, a
empresa oferece ao produtor uma opção de escolha, enquanto que nas outras firmas isso não
ocorre. Inclusive as transnacionais têm um preço para aqueles produtores com soja
armazenada nos seus silos e para aqueles que possuem o produto disponível em outros locais.
No caso do grão em seu domínio, o valor era R$ 3,00 inferior, o que aponta para um custo de
armazenagem mais elevado que o oferecido pela Ovetril. Outra estratégia da Ovetril é a
indiferença no preço independente da escala de venda, o que estimula a negociação com os
pequenos produtores. O desaparecimento deste estrato de produtores no futuro próximo,
como é destacado localmente, pode comprometer fortemente a existência de empresas que
têm como foco este grupo de sojicultores.
Alguns produtores, que obtiveram a DAP, entregam a soja para o PNPB, recebendo
uma diferença no preço por ser destinado ao biodiesel (que será discutido em profundidade
no item sobre os assentados da reforma agrária). Entretanto, uma característica que se
mantém nos diferentes perfis de produtores é a não dependência de apenas um comprador,
diversificando as vendas. Nesse perfil, há produtores que entregam parte da sua produção
para o pagamento do serviço terceirizado e dos insumos (SinAgro, Agroamazonia,
Agrovence, etc.), parte para empresas menores (Ovetril, Caramuru, Multigrain, CGG
Trading, etc.) e, por fim, também destinam soja para as usinas de biodiesel (Biocamp,
Cooperbio, Caibiense, SSIL, etc.). Além de reduzir o risco na venda, a diversificação é
importante para o produtor manter um relacionamento com os diferentes atores ao longo das
safras.
Assim como pôde ser visto nos outros estratos de sojicultores e nas empresas que
revendem insumos, as firmas nacionais que compram o grão também utilizam algumas
estratégias para se aproximar dos produtores. Embora o entrevistado da Ovetril afirme que
“enquanto os outros [compradores de soja] oferecem churrasco, pescaria e festa, nós
oferecemos o dia-dia”, ele reconhece que é importante participar de alguns espaços de
sociabilidade. Nesse caso, são realizadas duas estratégias: participação em festas
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comunitárias nas localidades que concentram um número significativo de agricultores com
quem negociam e a realização de churrasco na casa dos produtores.
Nós participamos, por exemplo, da festa da Agrovila e do CTG. Nesses
eventos acho que é imprescindível que a gente esteja participando. Não no
sentido de ir lá com propaganda, mais no sentido de ser lembrado, de
encontrar todo mundo. Eu mesmo esse ano não pude ir na Agrovila ai foi
nosso representante comercial nos representar. Muitas vezes a gente acaba
colaborando com essas festas também, com um saco de batata, uns quilos de
carne, patrocinando uma rifa (Ovetril, Entrev. 14).
A gente faz, às vezes, algum churrasquinho na casa do produtor, mata lá um
carneiro, e como não dá para chamar todo mundo, convida os mais próximos.
Mas é diferente [das outras empresas], é um relacionamento que a gente tem,
mas ele não vai se sentir obrigado a entregar a soja para nós. Já criou um
vinculo que é diferente [...] a gente acaba amigo do produtor (Ovetril, Entrev.
14).
Além do produtor adquirir recursos através do sistema de “pacotes” junto às revendas
de insumos, aqueles que não estão inadimplentes acabam acessando financiamento via Pronaf
ou SNCR. Na região, o Pronaf pode ser obtido por aqueles que possuem até 240 hectares de
área total – correspondente aos quatro módulos fiscais necessários para se enquadrar nas
políticas da agricultura familiar. Em alguns municípios como Campo Verde, houve períodos
em que foram realizados muitos contratos do Pronaf, mas, com a inadimplência elevada, o
programa foi suspenso por alguns anos (Beal, 2010), sendo retomado apenas recentemente.
Neste estrato de produtor é raro encontrar aqueles que acessaram recursos financeiros
das empresas menores (Ovetril, Caramuru e CGG Trading), pois estas não atuam com a
oferta de crédito devido ao elevado risco. Por outro lado, as transnacionais preferem não fazer
contrato para os pequenos produtores, pois o tempo para preparar a documentação, recolher
assinaturas, organizar a retirada do dinheiro, receber o pagamento, etc. é o mesmo de um
grande contrato.
No Mato Grosso inteiro só três produtor tem financiamento de menos de US$
1 milhão no Banco da Cargill, que é de US$ 500 mil ou US$ 600 mil. O
restante vai de US$ 2 milhões a US$ 6 milhões. Quando eu trabalhava na
Bunge eu cheguei ter 32 pasta de financiado, com muito produtor de US$ 50,
60, 70, 100, 120 mil. Rapaz do céu, vou te dizer que quanto menor, mais
trabalho dá. Ele vai fechar o soja [para pagar o financiamento] e fecha 1000
sacos, outro dia fecha 500 sacos. Já o grande e o médio fecham tudo de uma
vez. Teve um que chegou a fixar 10 saco [...]. Não dá para dar crédito para
produtor pequeno por causa disso aí, dá o mesmo trabalho do grande! (Cargill,
Entrev. 15).
Nós temos só 8 financiamentos esse ano e são financiamentos grandes. Dar
crédito para pequeno [produtor] é mais complicado, pois o tempo que você
gasta com cinco produtor é o mesmo de fazer um contrato com um grande
fazendeiro que demanda um valor muito maior (Noble, Entrev. 29).
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3.1.5 Assentados da Reforma Agrária
De 1979 a 2011 foram criados 63 assentamentos rurais no Sudeste de Mato Grosso,
abrigando mais de 100 mil famílias, principalmente nos municípios de Campo Verde (19%),
Rondonópolis (15,8%) e Poxoréu (12,9%), que cobrem quase a metade do total regional
(Dataluta, 2012). Uma das características dos assentados é a sua ampla origem, que advêm de
diferentes estados. Conforme os dados do último Censo Agropecuário, 38,9% dos assentados
da reforma agrária sem titulação definitiva no Sudeste Mato-grossense eram naturais do
próprio Estado, enquanto que mineiros, baianos, paulistas e goianos respondiam por 40,7%,
todos com valores próximos a 10%. Apesar desta concentração, há produtores de
praticamente todas as federações – únicas exceções são Acre e Roraima (IBGE, 2014). Nesse
quesito, este segmento se difere dos outros perfis de produtores destacados neste trabalho,
principalmente dos grandes grupos familiares e dos médios produtores rurais, que são
majoritariamente do Sul do país.
As diversas regiões de origem dos assentados trazem muitos desafios, tanto em nível
organizacional como produtivo. No primeiro aspecto, como afirmou um assentado, após a
distribuição dos lotes, foram construídas equipes menores de produtores para organizar o
acesso às políticas públicas, pois no Assentamento Dom Osório, localizado em Campo
Verde, são mais de 500 famílias e era praticamente impossível que se organizassem em um
único grande grupo. Contudo, mesmo com pequenas equipes, os conflitos eram recorrentes e
havia uma alta rotatividade dos assentados dentro dos grupos. “Dá muita briga porque cada
um tem um sistema diferente de se organizar, cada um tem uma origem diferente e cada um
acha que o seu jeito é certo. Eu mesmo já mudei de grupo quatro vez” (Assentado, Entrev.
27). As dificuldades em termos produtivos também surgiram, principalmente pelo fato de não
conhecerem o solo e o clima da região, o que é agravado pela falta de assistência técnica e de
crédito rural nos anos iniciais.
Esse tipo de agricultura a gente não tinha quase noção, não tinha e ainda não
temos, estamos aprendendo. Viemos de uma área onde a terra é produtiva,
onde não se fala em adubo, não se fala em ureia e nem cloreto e muito menos
em gesso e calcário [...]. Para você ter uma ideia, meu pai tem uma terra lá
[em Rondônia] desde 80 e tem lavoura até hoje e nunca ele jogou calcário ou
gesso, nunca, nunca na vida. Aqui é uma coisa e lá é outra (Assentado, Entrev.
16).
Nos assentamentos daqui tem gente de tudo que é lado do Brasil e isso
dificulta para se trabalha. Quando o pessoal recebeu a terra, eles começaram a
plantar de tudo, porque veio crédito e não tinha orientação técnica. O pessoal
do Sul, por exemplo, queriam trabalhar com gado leiteiro no mesmo manejo
da região de origem. Tem gente que plantou uva, outros plantaram coco da
Bahia, mesmo não tendo nem água para beber no lote dele (STR, Entrev. 22).
No município de Campo Verde, onde houve um contato maior com os assentados
durante a pesquisa de campo, o tamanho dos lotes vão de 10 a 30 hectares, com uma variação
que ocorre conforme o ano de fundação do assentamento (quanto mais antigo, maior a área) e
a qualidade das terras (quanto mais fértil e plana, menor o lote). Os assentamentos mais
recentes, como é o caso do Dom Osório, possuem pouca ou nenhuma máquina agrícola e o
acesso às políticas públicas de crédito rural e assistência técnica é praticamente inexistente.
Por isso, quase todas as etapas produtivas são terceirizadas por empresas externas ao
Assentamento – embora existam alguns poucos casos em que assentados mais estruturados
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tenham comprado uma plantadeira e cultivem o seu próprio lote e dos vizinhos. Já no
Assentamento 28 de outubro, que foi fundado em 1996, há produtores que acessaram ao
Pronaf e atualmente possuem maquinários próprios. Contudo, é corriqueiro encontrar
assentados que arrendam áreas de outros, ampliando assim sua extensão cultivada. Um dos
entrevistados, que trabalhou por muitos anos como capataz de uma fazenda, recebeu um lote
de 25 hectares no Assentamento 28 de outubro e depois comprou outro lote no mesmo
tamanho. Além disso, arrenda outros dez lotes, plantando um total de 300 hectares de soja na
safra 2013/14.
Uma característica comum tanto nos novos como nos velhos assentamentos é a
manutenção do local de moradia na sede do próprio lote. Muitos produtores encontram
dificuldades para ir à cidade pela falta de transporte público, ficando isolados e com grandes
dificuldades no escoamento e na comercialização dos seus produtos. Em alguns
assentamentos é possível encontrar uma infraestrutura básica (escola e posto de saúde),
reduzindo a necessidade de buscarem por estes serviços na sede do município – que em
alguns casos chega a 80 km. Esse grupo de produtores é representado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR) e com frequência organiza-se em associações e/ou pequenas
cooperativas.
Enquanto os grandes e médios sojicultores estão inseridos nas dinâmicas locais,
integrando o tecido político regional, e os pequenos produtores são praticamente invisíveis,
no caso dos assentados ocorre uma situação diferenciada. Todos conhecem a presença deste
grupo, mas ele geralmente é estigmatizado e mal visto pelos diferentes segmentos da
população urbana e rural, principalmente pelo fato de serem de diferentes regiões e por terem
vínculo com os movimentos sociais/sindicais (principalmente MST e MTA52), o que agrega a
conotação de pessoas contestadoras da ordem social e propensas ao conflito53.
A participação dos assentados rurais no cultivo da soja ocorre, majoritariamente, por
intermédio do PNPB, que tem como um dos objetivos a inclusão dos agricultores familiares
nesta cadeia produtiva. Como já comentado anteriormente, a principal iniciativa construída
foi o Selo Combustível Social, que é recebido pelas empresas que apresentam um
compromisso com a compra da matéria-prima da agricultura familiar. Para obter o Selo em
Mato Grosso, as indústrias precisam comprovar que no mínimo 15% da sua produção é
abastecida com cultivos oriundos de agricultores familiares com DAP (MDA, 2013).
Atualmente, na região estudada, a relação entre a empresa de biodiesel e o assentado é
materializada com um contrato54 (que também é assinado pelo STR) para a entrega da soja.
Como contrapartida, a usina repassa os insumos (que ela mesma compra nas revendas locais
e entrega aos assentados) e oferece a assistência técnica (há um quadro permanente da própria
empresa, mas com auxílio complementar da revenda, a depender da situação). Pelos insumos
e pelos serviços, o produtor irá pagar em soja no momento da colheita (em Campo Verde o
custo médio do pacote variava de 25 a 40 sacos por hectare em 2013/14, dependendo do tipo
e da quantidade dos insumos, do preço do grão, da trajetória de relacionamento com os
produtores, etc.). O restante da soja colhida é vendido para a empresa de biodiesel, de modo
que o preço pode ser pré-fixado (como faz grande parte dos sojicultores), ou variar conforme
o valor do dia da entrega, que é calculado a partir de uma média de três empresas que atuam
na região. Além desse valor, os assentados recebem um bônus de R$ 1,20/saca, por ser um
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Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados de Mato Grosso.
Para um aprofundamento no tema, ver Paese (2002), Zangelmi e Oliveira (2010), e Moura et. al (2012).
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Embora os contratos sejam individuais, eles também podem ser organizados e intermediados por cooperativas
ou pequenos grupos de assentados (de 5 a 30 famílias), que optam por se agrupar para reduzir custos e facilitar
no desenvolvimento das atividades (ex: as empresas terceirizadas dificilmente se deslocam até os lotes para
plantio de pequenas áreas, sendo necessário espaços maiores e preferencialmente próximos).
53
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produto destinado ao PNPB55. Em alguns casos a empresa também media o acesso ao
maquinário terceirizado, quando os produtores não dispõem.
Conforme Beal (2010), a primeira empresa que atuou na região com a compra de
matéria-prima para produção de biodiesel foi a Renobrás, localizada no município de Dom
Aquino. Esta firma também foi a primeira localizada em Mato Grosso a participar dos leilões
da ANP. Em 2005 a firma propôs aos produtores do Assentamento 28 de Outubro, de Campo
Verde, que plantassem girassol para biodiesel por meio de um contrato, sendo que a Renobrás
forneceria a semente, os defensivos e a assistência técnica, enquanto o assentado entraria com
a mão de obra e o maquinário (o qual foi locado de um fazendeiro vizinho para pagamento
em grão na safra). Embora a proposta original fosse interessante aos assentados, o alto custo
do pacote, a baixa qualidade das sementes, a falta de assistência técnica, a inexperiência com
o novo cultivo e a falta de tecnologia apropriada à colheita gerou uma baixa produção, de
apenas 14 sacas por hectare, sendo que era necessária a produção de no mínimo 22 sacas de
girassol por hectare, para cobrir os custos de produção. Para pagar o débito, muitos
assentados tiveram que arrendar suas terras. Atualmente a Renobrás não se encontra mais em
funcionamento.
A segunda firma a se instalar na região foi a Biocamp (Indústria, Comércio,
Importação e Exportação de Biodiesel Ltda), fundada em 2006 por empresários paulistas no
município de Campo Verde, com início da produção no ano seguinte. Os recursos para
construção da empresa foram próprios, além de incentivos da Prefeitura Municipal, por meio
da realização de terraplanagens, e do Governo do Estado, por intermédio do Programa de
Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic). A Biocamp iniciou com
capacidade de 46 milhões de litros de biodiesel anuais e alcançou 108 milhões em 2013. É
importante destacar que a empresa não realiza o esmagamento da matéria prima, comprando
o óleo já degomado das grandes agroindústrias da região para fazer, em seguida, a
transesterificação (separação da glicerina do óleo) na sua própria estrutura. Nesse sentido, a
Biocamp compra a soja dos assentados e agricultores familiares e entrega para uma
agroindústria (geralmente negocia com a Bunge), que esmaga o grão e depois repassa o óleo
para a usina de biodiesel.
Para obter os 15% da matéria-prima da agricultura familiar, necessários para o Selo
Combustível Social, a Biocamp trabalha com assentados de Campo Verde (Assentamentos 28
de Outubro, Paulo Freire e Dom Osório), Rondonópolis e Querência, além dos agricultores
familiares do Rio Grande do Sul56. O primeiro contato da empresa foi em 2008, no
Assentamento 28 de Outubro, fundado há mais de 15 anos, e que conta com produtores que
possuem a documentação necessária (Contrato de Concessão de Uso, DAP, memorial do lote
e bloco de produtor rural). Considerando a experiência negativa dos assentados com a
Renobrás, a Biocamp desenvolveu uma estratégia diferenciada:
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Este “prêmio” é oriundo da indústria, que repassa parte dos seus benefícios por deter o Selo Combustível
Social aos produtores da matéria-prima. O valor é definido em uma negociação que envolve as empresas de
biodiesel e as entidades de representação da agricultura familiar do estado.
56
Esta compra de soja dos agricultores familiares gaúchos pela Biocamp (que equivale à quantidade adquirida
pelo mesmo público em Mato Grosso) também é realizada por outras empresas de biodiesel, que preferem
comprar o grão das cooperativas que possuem DAP jurídica, possibilitando a compra de soja em grandes
quantidades através de uma única fonte. Além disso, a região Sul tem uma trajetória de 30 anos no cultivo do
grão e já possui canais logísticos e tecnológicos consolidados, além do fato de os produtores deterem o
conhecimento técnico sobre o cultivo. No Rio Grande do Sul, diferentemente de Mato Grosso, a Biocamp não
estabelece relação direta com os produtores. O que ela faz é um contrato com as cooperativas familiares que
detêm DAP jurídica, as quais vão lhes vender a soja e prestar assistência técnica aos produtores. Vale dizer que
a Biocamp não transporta essa soja do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso. Após comprar a matéria-prima, ela
vende no mercado regional, comprando o óleo diretamente das tradings de MT, evitando os elevados custos de
logística. Nesse sentido, a Biocamp adquire a soja de produtores familiares gaúchos para manter o Selo
Combustível Social, mas o grão que abastece de fato a indústria pode ser oriundo da agricultura não familiar.
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a empresa forneceria a semente, os insumos, a assistência técnica e o
maquinário. O pequeno produtor entraria com a terra e acompanharia a
assistência técnica. As terras foram ocupadas com o plantio de milho e soja,
ambas matérias-primas para a fabricação de biodiesel. Na safra, independente
da produção, o assentado receberia o equivalente a 07 sacas por hectare de
soja e 03 sacas por hectare de milho (Beal, 2010, p. 161).
Este formato descaracterizou as intenções do PNPB de inclusão sócio-produtiva dos
assentados, que foram excluídos do processo, visto que a Biocamp assumiu todas as etapas e
os custos da produção, utilizando a DAP dos produtores apenas para manter o seu Selo. Essa
situação foi questionada pelo INCRA, que acabou caracterizando como uma forma de
arrendamento dos lotes. Nos anos seguintes foi alterado o formato da relação e a indústria de
biodiesel passou a oferecer os insumos e a assistência técnica, enquanto o plantio, manejo e
colheita ficaram sob a responsabilidade dos assentados. Embora a maioria dos produtores
tenha seus nomes no contrato de entrega de soja ao PNPB, a dinâmica tem funcionado de
outra forma. Segundo Beal (2010), em 2009 apenas seis assentados efetivamente produziam a
oleaginosa em todo o Assentamento 28 de outubro, embora houvesse soja plantada
(informação confirmada na pesquisa de campo em 2013) na maioria dos lotes (são 70 no
total).
O que ocorre é que os “assentados mais fortes” (com mais experiência na agricultura,
que se encontram mais capitalizados e que detêm a posse de máquinas e implementos
agrícolas) arrendam as áreas dos seus vizinhos, ou seja, assumiram o papel que a própria
Biocamp fazia. Apesar disso, a empresa de biodiesel faz um contrato individual em nome de
cada um dos assentados (mesmo daqueles que têm seu lote arrendado para outro). Esse pacto
é estratégico para a Biocamp, que desta forma mantém o Selo Combustível Social; para os
assentados que arrendam seus lotes, pois recebem o valor do aluguel da terra (média de dez
sacos de soja por hectare) e o bônus de R$ 1,20 de cada saca entregue à empresa (esse valor
não fica com quem produz a soja porque o pagamento vem em nome do titular da DAP); e
para o assentado arrendatário, que amplia a sua escala de produção, recebe incentivos da
Biocamp e fica isento da cobrança de contribuição social para o Fundo de Apoio ao
Trabalhador Rural (Funrural), porque está incluído no PNPB57.
No Assentamento Dom Osório houve uma dinâmica inicial semelhante, mas os
desdobramentos foram diferenciados. A Biocamp chegou logo após a fundação do
Assentamento, encontrando produtores sem nenhuma infraestrutura e sem a documentação
necessária. Nos dois primeiros anos, a empresa fez os contratos com os produtores no mesmo
modelo iniciado no Assentamento 28 de Outubro.
De acordo com o INCRA, a empresa firmou contratos com os assentados que
mais se assemelham a arrendamentos dos lotes, assumindo o preparo do solo,
o plantio, a aplicação de agrotóxicos e a colheita. Os agricultores ficam
responsáveis apenas pelos cuidados (manejo) da lavoura. De acordo com o
sindicato, a usina recebe a produção de soja em pagamento pelos
investimentos feitos na lavoura, e o excedente é dividido à meia (50% para a
usina e 50% para o agricultor, que recebe apenas por este volume) (Repórter
Brasil, 2010, p. 9).
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Conforme o relato de um assentado que possui 50 hectares próprios e arrenda mais 250 ha de outros
assentados, ele colhe em média 15 mil sacas de soja nos 300 hectares, o que equivaleria a R$ 30.000,00 de
Funrural. Portanto, se o grão das áreas arrendadas não estivesse sendo destinado ao biodiesel, este produtor teria
que contribuir com R$ 25.000,00 ao Funrural.
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Com esse resultado, MDA, INCRA e FETAG passaram a mediar a relação e
proibiram que a Biocamp oferecesse os produtos e serviços aos agricultores do Assentamento
Dom Osório, podendo a usina apenas comprar a soja. Diante disso, muitos produtores se
organizaram em grupos de 5 a 30 assentados58 (para comprar insumos em uma escala maior
que a individual) e buscaram recursos junto às revendas, visto que não podiam acessar as
políticas públicas, como o Pronaf, porque não tinham DAP. Algumas revendas passaram a se
interessar pelos assentados porque muitos médios produtores começaram a comprar os
insumos via cooperativa, tornando-os assim um público em potencial. Mas, por outro lado,
tratava-se de um produtor de elevado risco do ponto de vista da revenda, por não ter posse da
terra, garantias, CPR, vir de diferentes origens, etc. Como afirmou um assentado (Entrev. 16),
Teve gente que chegou no assentamento e que vivia em outra região, a mais de
mil quilômetros daqui... chegou em Campo Verde sem eira nem beira. Quem
que vai confiar nele? O INCRA e o MDA proibiram que a Biocamp
financiasse e que nós arrendasse nossas terra. Mas ai, com os anos, as coisa
vai melhorando. Tu já faz amizade com os dono das máquina, com o pessoal
das revenda. Aí foi aonde aconteceu o plantio aqui dentro [do Assentamento].
[...] Eles [revenda] não querem saber se tu tem DAP, bloco de produtor... eles
querem saber é se tu vai cumprir com o que prometeu (Assentado, Entrev. 16).
Com a falta de garantias, as relações de confiança se tornam centrais para obter os
insumos junto às revendas, como relata outro assentado: “se não tem terra ou documento, as
empresas avaliam na conduta. É tudo na confiança porque nós nem somos donos da terra”
(Assentado, Entrev. 26). Uma estratégia das revendas tem sido contratar técnicos do próprio
assentamento, que conhecem os produtores e definem aqueles que têm um perfil mais
adequado para a produção e um compromisso com o pagamento dos insumos em grãos na
safra59. Na falta de garantias materiais (sobretudo maquinários) e do título de propriedade da
terra, ganhou um peso muito forte a trajetória dos assentados e os valores morais: “a gente
tem que levantar a ficha do produtor... principalmente se ele for assentado. Aí nós avaliamos
a história dele, a origem, se é honesto, se não gosta de briga” (Revenda de insumos, Entrev.
30). Além da escala de compra não ser grande, a falta de garantia real fez com que os
“pacotes” para os assentados tenham um elevado custo (entre 35 e 40 sacas por ha em
2012/13), pois caso algum assentado não cumpra com as obrigações, a margem maior nos
demais cobre o desfalque.
O que se percebe no período atual é que alguns assentados que ficaram inadimplentes
na Biocamp e/ou que ficaram descontentes com a empresa passaram a vender a soja para
outras firmas. Inicialmente os assentados buscaram comercializar nas grandes empresas
(Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus e Noble), mas, como já foi comentado, elas não se
interessam pela pequena produção e só aceitam se o assentado tiver bloco de produtor rural.
Com isso, alguns comercializam a soja na própria revenda de insumo, visto que muitas delas
possuem armazéns para receber grãos e não demandam documentos.
Na safra 2013/14 está havendo uma retomada dos contratos entre a Biocamp e os
produtores do Assentamento Dom Osório. Durante a pesquisa de campo foi possível
participar de uma reunião entre estes atores, além do STR, quando ficou definido que a
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O principal critério de participação nos grupos é a afinidade, e não necessariamente a proximidade espacial
dos lotes.
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Empregar atores que são da mesma comunidade dos produtores rurais já foi observado na contratação dos
“freteiros” (atores que recolhem o leite na casa dos agricultores) (Magalhães, 2009) e dos “orientadores
técnicos” do fumo (que prestam assistência técnica aos produtores rurais) (Rudnicki, 2012).
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empresa de biodiesel vai voltar a entregar os insumos e oferecer a assistência técnica, além da
compra da soja. Com isso, muitos produtores que não podiam obter insumos juntos às
revendas poderão plantar soja novamente. Já aqueles inadimplentes e descontentes com a
empresa de biodiesel, ou que estabeleceram uma relação de compromisso e dependência com
as revendas de insumos, acabam não se inserindo no PNPB.
Eu não vou mais fazer com a Biocamp porque o técnico da Tobiano [revenda
de insumos] não vai gostar que eu plante soja com eles e aí nunca mais vai
querer negócio comigo. E aí, como vou fazer para plantar o meu safrinha
[lavoura de inverno]? A Biocamp é proibida de entregar insumo para o milho
(Assentado, Entrev. 26).
No trecho destacado acima, o assentado apresenta grande preocupação com a safrinha
(ou segunda safra), pois a usina de biodiesel está interessada exclusivamente na oleaginosa (o
MDA não permite que ela estabeleça relações com os produtores em outros momentos). Com
isso, o assentado acaba deixando de realizar a parceira com a Biocamp, que lhe é mais
vantajosa, para não perder o acesso aos insumos para o plantio do milho, visto que o técnico
da revenda se ressentiria se ele não fizesse ali todas as compras de adubos, sementes e
defensivos. O fato do assentado não possuir CPR ou garantias acaba limitando a compra do
insumo no único local onde uma relação prévia de confiança foi estabelecida. O rompimento
com essa revenda significaria um novo movimento de busca por um comerciante que aceite
negociar os insumos da safrinha com um produtor sem garantias (que se tornaria mais difícil
porque as revendas trocam informações e seu nome poderia estar “mal falado na praça”).
Apesar dos benefícios que a usina de biodiesel possui ao obter o Selo Combustível
Social por comprar soja dos assentados, ela tem estabelecido, na medida do possível, critérios
de seleção deste público. Para isso, a usina entrou em contato com revendas e tradings para
saber o histórico de alguns assentados (principalmente daqueles que estão há mais tempo na
região), a infraestrutura do produtor (se é capitalizado e possui bens), sua origem (se é do Sul,
o que pressupõe conhecimento no cultivo), sua trajetória (se apresenta algum vínculo com a
agricultura, seja como trabalhador em fazenda ou como produtor rural), etc. Esta insegurança
em negociar com produtores que fogem do padrão habitual faz com que a empresa aceite – e
até mesmo prefira – que os “assentados fortes” arrendem as áreas dos outros agricultores,
como ocorre no Assentamento 28 de Outubro, já que isso reduz o risco da usina de biodiesel.
Ao longo da pesquisa de campo ficou evidente que as diferenças entre os produtores
de soja no Sudeste de Mato Grosso não se restringem à dimensão fundiária, econômica,
organizacional, tecnológica e produtiva. Além destes elementos, as disparidades também
envolvem os formatos das relações de troca com as empresas e as modalidades de negócio.
Não obstante as particularidades de cada caso, os elementos institucionais, as redes sociais e
os quadros cognitivos perpassam todos os perfis. O próximo tópico procura construir a teia
das relações de troca de forma mais geral, sem entrar tanto nos detalhes da tipologia. Além
disso, busca-se entender a organização do mercado da soja a partir das negociações entre
produtores e empresas, focando o debate em um conjunto amplo e complexo de aspectos, que
atuam em diferentes níveis e intensidades.
3.2 As relações de troca no âmbito local
O mercado da soja na escala local compreende um conjunto muito amplo de atores,
atividades e fases da cadeia produtiva, que pode iniciar, por exemplo, com a indústria de
calcário, que é usado para correção dos solos no cerrado, e finalizar com a venda de
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diferentes produtos derivados da soja ao consumidor. Diante da impossibilidade de trabalhar
essa variedade de etapas e segmentos produtivos, optou-se por recortar a análise nas relações
de troca entre produtores de soja e empresas. Como argumentado na Introdução, além de
aprofundar neste “momento” da cadeia produtiva, a escolha permite identificar os interesses e
as motivações dos agentes, bem como as estruturas de negociação. Nesse sentido, é possível
compreender os dispositivos que fazem o “mercado funcionar”.
Esse item procura construir um diálogo mais fino com o referencial teórico proposto
na Introdução. Nesta direção, discute-se, primeiramente, a arena onde as relações são
construídas, as formas de interação e as estratégias dos diferentes atores. Em seguida é
apresentado o plano de fundo que influencia as interações entre sojicultores e empresas,
baseando-se em questões transversais (estruturais, conjunturais, naturais, históricas e
tecnológicas) e em diferentes atores (Estado, sociedade civil organizada e grupos de
interesse). Por fim, discutem-se as relações de troca propriamente ditas, analisando os
ingredientes que estruturam, mantêm e solidificam o mercado da soja na esfera local.
3.2.1 A arena das relações de troca no mercado da soja: conflitos, disputas e parcerias
A relação entre os produtores rurais, de um lado, e as empresas, de outro, é permeada
por uma tensão constante. Para ambos é estratégico esse vínculo, pois é por meio dele que as
firmas a montante e a jusante continuam vendendo insumos, prestando serviços e adquirindo
a produção do agricultor, elementos fundamentais para o seu funcionamento e crescimento.
Já o agricultor está interessado na disponibilidade dos recursos, na oferta de insumos e
serviços, na garantia de venda do grão, etc. Esta grande interdependência torna a relação de
alto risco, tanto para o produtor quanto para a empresa, uma vez que qualquer elo rompido
promove prejuízos graves para os dois lados.
Do lado do agricultor, pode significar falência, perda do patrimônio e, como
sempre mencionam, um abalo emocional profundo entre homens que não
separam a vida pessoal e social da vida produtiva. Os fornecedores temem um
acúmulo de inadimplência em relação aos quais fazem-se mais ou menos
suscetíveis de acordo com o porte da empresa. Se eles não honrarem seus
próprios compromissos, as perdas poderão atingir sua clientela (Marques et.
al, 2009).
Desta forma, como destaca Weber (1991 [1920]), são interesses opostos, mas a
necessidade – para ambas as partes – de que a troca seja efetivada constrói uma situação de
relativo equilíbrio. Portanto, a tensão acaba sendo mediada pela reciprocidade de interesses.
Conforme Fernández (2009), esta dependência faz com que as interações sejam permeadas
por uma conflitualidade internalizada, que é externalizada apenas em caso extremo, como o
não cumprimento do contrato.
É importante destacar, como já foi visto nos Capítulos 1 e 2, que as empresas estão
em um processo de concentração empresarial e de verticalização das etapas produtivas, cujos
principais exemplos são ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus e Amaggi, que se envolvem com
produção e/ou distribuição de adubos, financiamento e compra de soja do produtor rural
(além do armazenamento, esmagamento e venda de produtos no mercado doméstico e para
exportação). Atualmente, estas cinco firmas controlam mais de 90% da capacidade de
esmagamento de soja em Mato Grosso e mais da metade do valor das exportações totais do
estado. Este movimento de concentração e verticalização amplia o seu poder frente aos
produtores rurais e torna a relação mais desigual, o que se reflete em contratos menos
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favoráveis ao sojicultor, com “diferenças nas taxas de juros, nos preços de insumos, nos
prazos de entrega e nas condições gerais dos contratos” (Fernández, 2009, p. 19).
Não obstante esta concentração, as empresas desenvolveram parcerias para expandir
ainda mais seu poder sobre a produção agropecuária. Essas parcerias estão articuladas tanto
na escala nacional como local. No primeiro caso, vários exemplos podem ser citados, como a
joint venture realizada entre Dreyfus e a Amaggi para atuar com grãos na Bahia, Maranhão,
Piauí e Tocantins. O propósito do projeto é controlar o mercado da soja e do milho nestas
regiões, além de financiar produtores, trocar fertilizantes, sementes e insumos agrícolas e
realizar vendas em âmbito doméstico e internacional. Paralelamente, são parceiras no
Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), no Porto de Itaqui. A Bunge e Amaggi, além de
serem sócias no projeto do Terminal Graneleiro de Grãos (TGG) em Santos/SP, assinaram
em 2003 um contrato pelo qual a Amaggi aluga parte de sua capacidade no porto de
Itacoatiara/AM para a Bunge, abrindo a possibilidade para esta transnacional escoar os seus
produtos pelo norte do país. No final de 2013, estas duas empresas divulgaram uma nova
joint venture (Navegações Unidas Tapajós Ltda. – Unitapajós), que será responsável pelo
escoamento de grãos originados em Mato Grosso pela hidrovia Tapajós-Amazonas até
Santarém/PA. Outra parceria foi firmada entre a Bunge e Cargill para quadruplicar a
capacidade de embarque de soja e derivados em Ilhéus/BA (Wesz Junior, 2011; Valor
Econômico, 2014). Estes exemplos demonstram que apesar de “disputarem” o mesmo
mercado, algumas estratégias de interesse comum acabam sendo implementadas
coletivamente, o que aumenta ainda mais o poder das grandes corporações frente aos
produtores e as firmas menores. Como afirmou Waldemir Ival Loto, presidente do grupo
Amaggi no Valor Econômico, “hoje a gente está mais preparado para fazer parcerias. Apesar
de sermos uma empresa familiar, a gente tem aprendido a negociar com a concorrência”
(2014).
Em relação às parcerias em nível local, o fato de este mercado estar fortemente
concentrado em um reduzido número de firmas possibilita relações cooperadas entre as
diferentes tradings líderes. Durante a pesquisa de campo, um entrevistado da BRF – Brasil
Foods, que trabalha com a compra de soja e milho há vinte anos na região, esclarece o
funcionamento deste mercado. Antes do início da safra, as empresas fazem uma programação
sobre a quantidade de grão que precisam comprar para abastecer sua demanda futura (seja
para exportação in natura, seja para suas indústrias). Com essa previsão, começam a
pesquisar a superfície plantada e a perspectiva de produção na sua área de atuação. Além dos
seus cadastros, que informam a área cultivada dos produtores e se comunicam com as
revendas, RTVs e cooperativas, para tomarem conhecimento das previsões. Formado esse
quadro, entram em contato com as empresas que compram soja para conhecer a necessidade
de cada uma. Assim, formam um mapa da produção e da demanda. É a partir destes dados
que suas ações vão sendo definidas. Quando existe uma procura regional maior, acabam
elevando o preço para conseguir a compra. Quando ocorre o inverso, compram somente nos
períodos em que o preço internacional da soja está mais baixo, pois sabem que há produto nas
redondezas para ser comercializado.
Chega em agosto, por exemplo, e eu preciso comprar 50 mil sacas de soja, eu
ligo para as empresas para saber quanto elas já compraram naquela safra.
Depois, vejo quanto está sobrando daquele ano. Se eu vejo que ainda tem
umas 300 mil sacas, eu compro quando o preço está mais baixo. Mas, se eu
vejo que só tem umas 100 mil, ai eu pago um pouco mais e tento comprar logo
(BRF, Entrev. 25).

170

Fernández (2009) já havia apontado que as firmas possuem uma meta de soja
necessária para cumprir com os contratos no exterior e alimentar as indústrias processadoras
de farelo, óleo vegetal e biodiesel. Com a definição do volume de grão necessário, as
empresas fazem uma pesquisa da produção municipal e “fracionam” entre si o volume a
partir da necessidade particular de cada uma para cumprir com as suas metas. “Toma-se o
cuidado para uma empresa não entrar no mercado ou na meta da outra, o que poderia elevar o
preço do produto” (Fernández, 2009, p. 88).
Além do monitoramento da safra (área cultivada por sojicultor), as tradings também
mapeiam a situação econômica do agricultor (se possui dívida, o valor da dívida, as suas
condições de pagamento, quais os credores, regularidade do pagamento dos empréstimos, se
a certidão das terras não está hipotecada, situação financeira, etc.). No caso dos produtores
que vivem há mais tempo no município, essas informações são facilmente acessadas e na
maioria das vezes os gerentes “guardam de cabeça”. As empresas que atuam em nível
nacional possuem um cadastro único que abrange as diferentes regiões do Brasil, com esse
mesmo tipo de informação. “Além de ser município pequeno, onde tudo mundo se conhece,
as grandes empresa que se prezem hoje tem um banco de dados nacional. Quem chega novo
aqui, nós temos a informação dele. Na verdade [todas as filial do] Brasil inteiro tem acesso ao
banco de dados e sabe quem que é o cara” (Cargill, Entrev. 15). Após mapearem o histórico
do produtor e demais informações disponíveis, é definida a forma com que a relação será
construída (ou não estabelecida, caso seja considerado um produtor “tranqueira”).
Complementar a esse cadastro, existe uma “black-list” que circula entre os gerentes locais das
firmas, onde rastreiam os sojicultores considerados como “problemáticos”, isto é, “aqueles
que não cumpriram os contratos com as tradings pelo desvio da produção, por
questionamentos de contratos etc.” (Fernández, 2009, p. 88).
O produtor pensa que nós somos inimigos das outras empresas que também
compram grão. Mas não. Quando o produtor vem na minha empresa e diz que
quer fazer um contrato de 50 mil sacas e ele tem previsão de colher 100 mil,
eu digo: bom, antes vou ter que falar com a diretoria e depois nos falamos. Só
que eu não falo só com a diretoria. Eu ligo para as outras empresas e pergunto:
o fulano já fez algum contrato de entrega de soja com vocês? Se ele não
entregou para ninguém, ai eu ligo para o produtor e digo que podemos fechar
o contrato. Nos se ajudamo para não pegar tranqueira (BRF, Entrev. 25).
Os relatos tornam evidentes as diferentes iniciativas de cooperação e de parceria que
são desenvolvidas entre as tradings, agroindústrias e usinas para não ampliar o preço do
produto que adquirem, bem como se proteger de estratégias “desonestas” por parte dos
produtores rurais “tranqueiras”. Como afirmou o entrevistado da Noble, “o que não serve
para mim, não serve para o meu concorrente” (Entrev. 29). Durante a visita na Cargill, o
entrevistado recebeu ligações dos gerentes da Noble e Bunge. Eles conversaram sobre o
preço do grão, os negócios realizados, as expectativas para o dia seguinte, além de assuntos
que fugiam totalmente ao tema agropecuário, demonstrando uma relação informal que vai
além do negócio stricto sensu. Inclusive a Noble de Campo Verde, segundo informações
obtidas na BRF, organizou um “jogo de futebol só com as empresas que compram soja e
milho, sem [a presença de] produtor e revenda” (Entrev. 25).
Além das iniciativas de cooperação desenvolvidas entre os compradores de soja, as
revendas de insumos também colaboram entre si. Contudo, o grau de parceria é inferior ao
que foi visto no elo a jusante, que pode derivar do fato de que há um maior número de
revendas do que de tradings por município (geralmente é o dobro), como também ao perfil de
negócio. Enquanto as revendas comercializam produtos diferenciados (distintas marcas,
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preços, finalidades, etc.), as firmas que compram soja não encontram variações no produto
adquirido (a única diferença refere-se ao grão OGM ou Não-OGM, mas esse último é
praticamente ausente no Sudeste Mato-Grossense). O que se percebeu em campo é que as
revendas de insumos desenvolvem iniciativas colaborativas mais pontuais, mantendo certa
cordialidade e respeito entre os gerentes, para que um não avance sobre o “terreno” do outro,
além de se protegerem coletivamente dos “maus produtores”. Entretanto, isso parece não
ocorrer entre os técnicos que atuam em campo, visto que parte importante do seu salário
advém das vendas dos insumos e do percentual da produção dos produtores (quando
oferecem assistência técnica), criando uma maior disputa pelos clientes.
[...] essas revendas estão unidas, eles se conversam, tem reunião entre eles e
eles determinam qual é o produtor de um e o do outro. Eles são fiel entre eles.
Se eu sou produtor focalizado da SinAgro, a Agrovale não vai interferir e
assim vice versa (Produtor rural, Entrev. 8).
[...] no campo todo vendedor é concorrente, isso no campo, só que os gerentes
e os proprietários eles se conversam, eles trocam ideia, entendeu? Lá no
campo todo mundo se alfineta, chama o outro de nó cego e de picareta, só que
nos bastidores todo mundo é amigo, todo mundo troca figurinha. Então não
adianta um produtor dá um tombo na SinAgro e ano que vem querer comprar
da Agroamazonia, porque todas elas vão saber que aquele produtor é
tranqueira, que não pode dar confiança (Agrônomo, Entrev. 18)
Ano passado [safra 2011/12], as revendas de Campo Verde, Jaciara e Dom
Aquino se uniram para não passar os preços dos insumos para o Centro-Sul
[grupo de compra]. Eles boicotaram e não passaram o preço. A Centro-Sul
enviou vários emails para eles e eles não passaram o orçamento. Isso mostra
que elas se combinaram, porque nos outros anos elas respondiam as
mensagens (Produtor rural, Entrev. 21).
A relação das revendas de insumos com as tradings e agroindústrias pareceu ser mais
pontual, isto é, ocorre esporadicamente e tem como foco a troca de informações sobre
expectativas de produção e condições dos produtores, para assim se protegerem de
indivíduos/ações problemáticas.
Neil Fligstein (2003), ao partir de uma perspectiva político-institucional para
compreender a dinâmica estrutural dos fenômenos econômicos, possui alguns argumentos
interessantes para analisar o funcionamento do mercado, em especial esse processo de
parceria e cooperação entre as empresas. Para o autor, os participantes objetivam criar
“mundos estáveis” para evitar os riscos e garantir a sua sobrevivência. Existem dois focos
centrais de instabilidade: i) a concorrência pelos preços, uma vez que há tendência de as
empresas baixarem os preços umas das outras; ii) conflitos internos na empresa pela disputa
do controle da organização. Os atores do mercado tentam controlar ambas as fontes de
instabilidade por meio de entendimentos sociais que possam evitar a competição direta de
preços e resolver os seus problemas políticos internos. Embora se reconheça a importância
destes dois elementos e sua inter-relação, dado o foco deste trabalho, interessa-nos
principalmente as estratégias das empresas para controlar a concorrência por preços.
Nesse sentido, Fligstein (2001 e 2003) afirma que, para reduzir o risco da
concorrência por preços, os atores utilizam a integração e a diversificação. A integração, que
pode ser vertical (fusão com fornecedores ou compradores) ou horizontal (fusão com firmas
concorrentes), proporciona o controle do mercado por um reduzido número de empresas e
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elimina parte significativa da ameaça de baixa nos preços. Já a diversificação procura
minimizar a dependência de um único produto, ampliando seus meios de sobrevivência.
Como já foi destacado, nos últimos 20 anos ocorreu um intenso processo de integração
vertical e horizontal no mercado da soja. As firmas deste complexo também se diversificaram
nos tipos de produtos (vendas in natura, farelo, óleo para consumo humano, biodiesel, etc.) e
no seu destino (mercado doméstico e exportação).
Outra forma importante para reduzir o risco da concorrência por preços, trazido por
Fligstein (2003), é via cooperação entre empresas competidoras, de modo a partilhar os
mercados. Esse pressuposto rompe com a perspectiva de atores anônimos e indica que a
estabilidade só pode ser atingida se eles levarem em conta uns aos outros, compreendendo
seus interesses, objetivos e valores. O autor vai denominar essa estratégia como “formas não
competitivas de competição”, considerando que as empresas dominantes defendem esta
posição, muitas vezes, com estratégias coletivas e cooperadas – como pôde ser visto na
parceria entre as tradings e também entre as revendas de insumos.
Em suma, os participantes do mercado tentam criar mundos estáveis através de
soluções sociais para a competição. Portanto, a maior preocupação dos atores econômicos
numa economia descentralizada é reduzir os riscos, procurando estabelecer relações que
diminuam os impactos destrutivos que os preços trazem para cada participante do mercado
(Abramovay, 2009). Pode-se dizer que no mercado da soja no Sudeste de Mato Grosso, em
especial no elo a jusante, estão presentes “formas não competitivas de competição” no
momento em que as firmas dominantes alcançam estabilidade na concorrência por meio de
estratégias cooperadas, protegendo-se coletivamente de “maus produtores” e fracionando o
mercado para que uma empresa não avance sobre o domínio da outra – o que geraria um
aumento dos preços e beneficiaria os sojicultores.
Apesar destas estratégias construídas pelas empresas para ampliar seu o controle
frente aos produtores rurais, esses últimos também estão desenvolvendo mecanismos para se
proteger e expandir o seu poder no momento de negociar a compra de insumos, venda da
produção, acesso a serviços, etc. Nesse caso, muitos sojicultores passaram a se organizar de
forma coletiva para aumentar o seu poder, com destaque a três estratégias principais: criação
de cooperativas, organização formal dos grupos familiares e constituição de grupos de
compra de insumos por produtores individuais – estas duas últimas já foram destacadas por
Urioste (2011) na Bolívia, como pôde ser visto no Capítulo 1.
A primeira delas e mais difundida é a constituição de cooperativas, que tem sido
realizada principalmente pelos médios produtores – um movimento semelhante foi observado
por Paulilo (1990) na década de oitenta, quando os agricultores catarinenses integrados
utilizaram esta forma de organização para mediar as condições da integração. No caso dos
sojicultores mato-grossenses, como já comentado anteriormente (tópico 3.2.3), a constituição
de cooperativas foi motivada pela necessidade de comprar insumos a preços mais baixos e de
vender sua produção a valores mais rentáveis (inclusive por meio da exportação direta).
Nesse sentido, “a presença da cooperativa é reivindicada como uma forma de por freios a
voracidade própria do setor privado” (Hernández, Muzi e Riglos, 2013, p. 154).
Como afirma o entrevistado da Cargill: “a entrada das cooperativas dificultou bastante
a nossa vida porque agora os produtores juntam volume e levam a soja direto no porto”
(Entrev. 15). Além disso, é comum encontrar cooperativas que oferecem benefícios
secundários, como o armazenamento e beneficiamento da produção, assistência técnica e
compra de máquinas. Conforme descreve Marques et. al (2009, p. 103)
Atualmente, na relação que se veem obrigados a estabelecer face à oferta
privada de financiamentos e de pacotes agrícolas, os agricultores têm buscado
resguardar seus interesses através da associação em cooperativas capazes de
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negociar os insumos que compram e as sacas de grãos que vendem em
condições mais vantajosas do que lhes oferecem as revendas e as tradings
presentes nos locais. Algumas delas [cooperativas] oferecem aos produtores
apoio técnico, meios de armazenagem e beneficiamento de seus produtos com
os mesmos objetivos e para isso investem na construção de uma infraestrutura
que atenda seus associados.
Contudo, nem sempre as cooperativas procuram pelos produtos e pelas condições
mais vantajosas para os produtores, pois algumas acabam selecionando ou privilegiado
determinadas marcas ou empresas. Essa preferência pode estar relacionada à qualidade do
produto, no caso dos insumos, ou aos benefícios que são obtidos. Em relação a esses
benefícios, o principal exemplo no local estudado é a Cooperativa Agrícola dos Produtores da
Região Sul de Mato Grosso (Cooaleste60), com sede em Primavera do Leste, que construiu
um grande complexo61 com patrocínio da Bayer e da DuPont (Cooaleste, 2014). Esse apoio,
advindo de duas grandes transnacionais envolvidas com a produção de defensivos, limita as
opções de negociação com outras firmas, visto o patrocínio recebido pela cooperativa. Nesse
caso, as escolhas dos associados da Cooaleste encontram-se mais restritas do que quando
atuavam de maneira individual, dado que a organização vai direcionar a compra dos insumos
e a assistência técnica à Bayer e à DuPont.
Outra estratégia coletiva dos produtores foi a organização formal dos grupos
familiares para que todas as compras e vendas fossem feitas por meio de um único
nome/CNPJ, ampliando fortemente a escala de negociação. Anteriormente a aquisição de
insumos e a comercialização do grão no Grupo Itaquerê, por exemplo, era realizada a partir
de cada fazenda, sem haver uma centralização. Ao formalizar a constituição do grupo e a
criação de setores de compra e venda, tudo passa a ser canalizado por estas esferas,
permitindo a junção de grandes volumes que, consequentemente, ampliam a sua
competitividade. Com essa nova roupagem, o insumo não é mais adquirido na revenda
sediada no município: é comprado diretamente da firma transnacional por meio de um RTV,
de modo que a venda do grão é feita com as grandes tradings ou via exportação direta.
Alguns produtores médios que não estão integrados às cooperativas, seja por opção ou
por não terem sido indicados ou aceitos, acabaram formando grupos de compra de insumos.
A ideia é se desvencilhar do elevado poder das revendas de insumos via compra conjunta
diretamente nas transnacionais (RTVs), o que evita o elevado custo dos produtos oferecidos
pelas distribuidoras (como se percebe, o objetivo é muito próximo das duas iniciativas
descritas acima). Por meio desta estratégia, os produtores individuais agregam toda a sua
demanda e fazem o orçamento com diferentes empresas, comprando naquela com o menor
preço. Conforme entrevista com um sojicultor integrado a esta iniciativa, a redução no custo
dos insumos pode chegar a 20% em relação à compra realizada diretamente nas revendas
locais (no caso da cooperativa, esse valor pode alcançar 30%).
Além das três principais estratégias destacadas acima, outros mecanismos são criados
para amortecer o poder das empresas. Uma iniciativa é articular o sindicato como
intermediador da relação entre produtor e empresa. Isso ocorre com os assentados da reforma
agrária que participam do PNPB, que, por estarem em uma situação de grande dependência
da usina de biodiesel (como foi visto anteriormente), ficam mais submissos ao seu elevado
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A Cooaleste foi criada em 2002 e possui 88 associados ativos, que juntos plantaram 377 mil hectares de soja,
40 mil de algodão e 80 mil de milho em 2009/10 (Página Rural, 2010).
61
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meio do método HVI (análise global da qualidade da fibra do algodão); campo experimental; e laboratório para
análise e diagnóstico de variedades e produtos agrícolas.
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poder. Com a intermediação do STR, as condições do contrato passam a ser definidas e
negociadas com maior paridade entre usinas e produtores.
Outra iniciativa é realizar contrato com mais de uma firma ao mesmo tempo. Além de
descentralizar o risco, essa estratégia tem outras duas motivações. A primeira é evitar um
distanciamento das empresas, sendo necessário manter os canais de diálogo em aberto com
um conjunto amplo de firmas, mesmo se o contrato não oportunizar o melhor retorno
financeiro naquele momento em específico. Conforme um sojicultor relatou a Fernández
(2009), “nunca se sabe como vai ser o dia de amanhã, posso precisar dela”. Nesse sentido, o
que está por trás são as consequências econômicas que o afastamento pode trazer no médio
prazo. A segunda motivação vincula-se a um compromisso moral que os produtores
estabelecem com as empresas, onde a suspensão de negociações frequentes pode causar certo
ressentimento por parte das firmas. Esta lógica indica que os sojicultores preocupam-se tanto
com o seu retorno financeiro como com as consequências sociais desta relação mercantil.
Segundo Weber (1991 [1920]), ao mesmo tempo em que a atividade econômica é
considerada formalmente racional (na medida em que é orientada para o lucro e supõe o
calculo monetário), existe outra racionalidade que garante, em contrapartida, a possibilidade
de se avaliar a atividade econômica sob outros pontos de vista (compromissos morais,
exigências éticas, impasses sociais, etc.).
Entretanto, esta negociação com diferentes empresas ocorre com mais frequência na
etapa a jusante (venda da soja), enquanto que nas transações voltadas para compra de
insumos e serviços há uma maior “fidelização” em uma única empresa. Isso ocorre,
fundamentalmente, por dois motivos. O primeiro refere-se às próprias características dos
produtos que são adquiridos, pois se trata de sementes, defensivos e fertilizantes, que
apresentam particularidades em relação a sua qualidade e composição físico-química. Nesse
sentido, comprar de uma revenda ou de outra envolve implicações na produtividade (e no
custo de produção). O segundo motivo diz respeito às estratégias que as revendas
desenvolvem para “fisgar” os produtores, que ocorre por meio de churrascos, pescarias,
festas, etc., que são menos frequentes entre tradings e agroindústrias.
A mobilização de maiores recursos de poder, por parte dos produtores rurais, não é
bem vista pelas empresas. Foi comum escutar relatos de que “tem produtor que cospe no
prato que comeu”, “esquece tudo o que a gente fez antes”, “vira as costa para quem sempre
ajudou”. Na perspectiva das tradings e das revendas, apesar destas estarem no “comando”
das trocas (definindo preço, prazos, condições de pagamento, etc.), existia um compromisso
moral com os produtores, onde as empresas os “ajudavam” nos momentos difíceis (inclusive
oferecendo recursos sem garantias contratuais, assegurando o mesmo preço para o dia
seguinte, etc.). Nesse sentido, as empresas destacam certo desconforto e ressentimento em
relação aos produtores, pois eles deixaram de reconhecer esta “solidariedade”. Estes
elementos são tão presentes que, muitas vezes, os produtores continuam negociando com a
mesma empresa quando poderiam estabelecer transações em outros locais mais convenientes
economicamente. Entretanto, a decisão precisa conjugar conveniência econômica com
postura moral.
Nesse sentido, parece haver uma “economia moral” constituída por normas e valores
que precisam ser respeitados, mesmo em uma transação com fins econômicos, o que foi
precursoramente destacado por Thompson (1998). Ainda que esse conceito de economia
moral ganhasse uma difusão em muitos estudos sobre campesinato e agricultura familiar
(Scott, 1976; Woortmann, 1988; Sabourin, 2009; entre outros), este trabalho demonstra que
esse elemento também exerce influência em mercados enquadrados dentro do chamado
“agronegócio”, orientando transações mercantis. Isso pode ser visto no fato de alguns
sojicultores não usufruírem integralmente dos benefícios de uma cooperativa por sentirem-se
moralmente pressionados a manter a relação com quem já negociavam antes de estarem
175

associados. Estas motivações estão baseadas em um compromisso moral por terem sido
“ajudados” nos momentos de crise, pela amizade construída, por haver relações familiares
com o gerente ou algum técnico, etc. Isso será aprofundado no item 3.2.3, que aborda os
elementos que estruturam, mantém e solidificam o mercado da soja.
Portanto, como sugerem Paulilo (1990), Bourdieu (2001) e Fligstein (2003), a arena
das transações econômicas, onde se encontram diferentes agentes, pode ser compreendida
como um espaço socialmente construído onde os atores se conhecem, cooperam, colaboram
e/ou disputam diferentes tipos de recursos. Como foi observado, as transações entre
produtores de soja e empresas ocorrem de forma complexa e dinâmica, que perpassa tanto
por elementos de confiança, reciprocidade e laços comunitários como por conflitos e tensões,
que muitas vezes estão internalizados na própria relação.
No momento atual, o que se observa na arena das relações de troca é um conjunto de
iniciativas desenvolvidas por parte dos produtores rurais para ampliar o seu poder frente às
empresas a montante e a jusante na cadeia produtiva da soja. Apesar das diferentes estratégias
para escapar do jugo das firmas (como a criação de cooperativas, a formalização dos grupos
familiares, a constituição de grupos de compra de insumos, etc.), as empresas ainda são
hegemônicas na definição das relações mercantis. O que as iniciativas coletivas possibilitam,
na maioria dos casos, é a eliminação de intermediários (sobretudo revendas e filiais que
atuam na sede municipal). Entretanto, a compra de insumos, a aquisição de serviços e a venda
da produção acabam passando pelas grandes corporações transnacionais, invariavelmente. A
principal diferença é que, ao invés de comprar na revenda, o produto é adquirido, em maior
escala, via RTV. Da mesma forma, a venda de soja deixa de ser negociada com a filial do
município, e passa a ser definida com a unidade regional ou estadual (ainda que o produto
seja, posteriormente, entregue nos silos daquela cidade). A única exceção para se esquivar
desta subordinação ocorre nas importações e exportações diretas – que sucede, com alguma
frequência, com El Tejar e com cooperativas mais estruturadas. Entretanto, seu percentual
sobre o volume total ainda é modesto.
Mesmo que as iniciativas coletivas organizadas pelos produtores rurais não sejam
suficientes para eliminar a sua submissão frente às grandes empresas, é preciso reconhecer
que estas estratégias questionam o elevado poder mobilizado pelas firmas. Nesta direção, a
formação de uma cooperativa, por exemplo, indica uma resistência à dominação exercida
pelas grandes corporações. O levantamento dos melhores preços em diferentes empresas, que
é construído a partir de uma espécie de licitação, minimiza a relação assimétrica de poder que
as firmas desempenham sobre os sojicultores na região pesquisada. Entretanto, como foi
explicado, a concentração em um pequeno número de companhias (que atuam em escala
global, que desenvolvem estratégias de verticalização e que estabelecem parcerias entre si,
muitas vezes “dividindo” o mercado), amortece grande parte das iniciativas coletivas dos
produtores rurais.
Apesar das grandes empresas permanecerem como os principais atores responsáveis
pela coordenação da cadeia produtiva, definindo preços, prazos e condições de pagamento, os
produtores apresentam graus diferenciados de dependência. Os grandes grupos familiares, o
grupo empresarial e os médios sojicultores, de um modo geral, encontram-se em uma
situação mais confortável, visto que possuem uma elevada produção de soja, apresentam
garantias reais, são organizados (tanto na esfera produtiva como política), estão na região a
mais tempo, são conhecidos pelos técnicos e gerentes, etc. Com estas características, eles são
o foco das principais empresas que atuam no Sudeste Mato-Grossense, o que possibilita a
construção de margens de manobra nas negociações. Já os pequenos produtores rurais e
assentados da reforma agrária defrontam-se com uma maior submissão, pois geralmente não
atuam de forma organizada e não possuem garantias reais para oferecer, além de muitas
empresas não terem foco neste público pelo pequeno volume de compra e venda – o que
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reduz o número de firmas interessadas e aumenta o poder daquelas com quem estabelecem
transações mercantis. Esta situação se altera, em partes, entre os agricultores familiares e
assentados que participam do PNPB, visto o grande interesse da usina em obter o Selo
Combustível Social.
Após descrever e analisar as tensões que envolvem a arena das relações de troca no
mercado da soja e as estratégias dos diferentes atores para ampliar seu poder no momento das
negociações, cabe trazer alguns elementos mais gerais que têm grande importância e
influência nestas transações.
3.2.2 O plano de fundo das relações de troca entre produtores de soja e empresas 62
As transformações no mercado agroalimentar em nível local não são reflexo exclusivo
das dinâmicas espacializadas, nem tampouco resultado único das lógicas globais. Em vez
disso, o que se observa é a interferência de ambas as dimensões. Para tanto, antes de entrar
nas relações estabelecidas diretamente entre produtores e empresas, cabe trazer algumas
questões mais gerais, que, no referencial teórico, foram chamadas de “plano de fundo”. Nessa
direção, a arena das relações de troca tem um cenário formado por questões transversais
(estruturais, conjunturais, históricas, naturais e tecnológicas) e por diferentes atores (Estado,
sociedade civil organizada e grupos de interesse). Esse plano de fundo influencia – de
diferentes formas e em diferentes níveis – as interações que envolvem sojicultores e
empresas. Não se trata aqui de esmiuçar todos esses elementos, mas de destacar aqueles que
puderam ser observados no Sudeste de Mato Grosso e que possuem importância significativa
na organização do mercado da soja.
Entre as questões transversais, os elementos conjunturais são de suma importância na
dinamização do mercado agrícola, visto que orientam os agricultores sobre qual produto
cultivar, motivam investimentos, definem o nível de rentabilidade dos atores envolvidos, etc.
(Fanfani e Pieri, 2013). Entre os elementos conjunturais destacam-se os preços do produto,
dos insumos e dos serviços. A queda na cotação da soja de 2004 a 2007, em paralelo ao
aumento do custo de produção, provocou uma redução da área plantada em nível nacional e
mato-grossense neste período, que foi retomada nos anos seguintes em grande parte devido
ao crescimento no preço do grão. O aumento da demanda mundial nos últimos anos
(impulsionado, inclusive, pela produção de biodiesel à base de soja) também tem um reflexo
direto na cadeia produtiva.
Outro componente conjuntural que influencia o mercado da soja é a variação na oferta
mundial. A frustração da safra 2012/13 nos Estados Unidos, devido à estiagem, reduziu os
estoques globais e provocou um forte aumento do preço pago pelo produto, beneficiando os
sojicultores brasileiros. Em Campo Verde o preço da soja disponível era de R$ 42,00 (saca de
60 kg) em setembro de 2011, valor que passou para R$ 76,00 no mesmo período no ano
seguinte (IMEA, 2014). Esse crescimento de 80% se refletiu na rentabilidade dos produtores,
visto que o custo de produção aumentou apenas 20%. A taxa de câmbio, ligada à política
econômica nacional, é outra variável conjuntural que repercute diretamente no mercado
agropecuário. A manutenção do Real desvalorizado nos últimos anos (em comparação com a
segunda metade da década de 1990) impacta de forma direta no preço do grão.
Entre as transformações estruturais mundiais que refletem no mercado da soja, merece
destaque: o incremento demográfico, que ampliou de seis para sete bilhões de 2000 a 2012; a
crescente urbanização, com a população urbana superando, pela primeira vez, a população
rural; e a mudança no nível de renda das famílias, uma vez que o PIB per capita mundial
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dobrou nos últimos 15 anos (Nações Unidas, 2012; Banco Mundial, 2014). Estas mudanças
influenciam o mercado da soja, pois ampliaram a demanda por proteína vegetal, que é
destinada para a fabricação de produtos de origem animal – nos últimos anos a taxa
geométrica de crescimento do consumo mundial de soja seguiu a taxa da produção, segundo
dados da USDA (2014).
A China, que, como visto no Capítulo 1, é o principal mercado consumidor da soja
brasileira, é o exemplo mais evidente e emblemático destas transformações que refletem tanto
no aumento do consumo quanto nas importações do grão. Como demonstram Wilkinson e
Wesz Junior (2013), o país se consolidou como o mais populoso do mundo63 e tem sofrido
uma rápida e expressiva urbanização. Na China, em 1953, a população urbana representava
apenas 13% e chegou a 50% em 2010 – ou seja, em sessenta anos, mais de 500 milhões de
pessoas passaram a viver na cidade (como se 2,5 vezes a população total do Brasil fosse para
o meio urbano). O grande crescimento econômico, populacional e urbano na China ampliou
as despesas de consumo final das famílias, que segundo o Banco Mundial foram alargadas de
forma surpreendente e aumentaram 1.300% de 1990 a 2011 (crescimento médio acima de
50% ao ano). Com isso, o país asiático ultrapassou os EUA como o maior mercado alimentar
mundial em 2011. Entretanto, não se trata apenas de uma expansão sobre os mesmos
produtos, mas também de uma mudança nos hábitos de consumo, que tem deixado uma dieta
baseada em arroz e carne de porco, passando a demandar produtos lácteos, trigo, grãos e
carnes (branca e vermelha). Ao conjugar a presença de reduzidas áreas para produção
agropecuária, o aumento da população e da urbanização, o crescimento econômico, a
expansão da demanda e a mudança nos padrões de consumo, a China tem ampliado nos
últimos anos a importação de soja, interferindo diretamente no mercado brasileiro (Wilkinson
e Wesz Junior, 2013).
No plano de fundo, ainda devem ser observados os elementos naturais. Por tratar-se
de uma atividade agropecuária, é evidente a dependência do clima, do solo e do relevo, bem
como a interferência das doenças e das pragas, não obstante as constantes inovações
tecnológicas (Embrapa, 2004). De 2007 a 2013, não houve eventos que prejudicassem a
produtividade da soja, que se manteve muito próxima das 50 sacas/ha. Este cenário
diferencia-se daquele ocorrido entre 2004 e 2006, quando a ferrugem asiática atingiu Mato
Grosso e provocou a redução da produção de soja (em 2006, por exemplo, a produtividade
ficou em 40 sacas/ha). Essa queda na produção provocou uma série de rompimentos de
contratos com as tradings e o não pagamento dos débitos juntos aos financiadores. Isso
também ocorre em casos de estiagem ou excesso de chuvas.
Paralelamente, não se pode negar a importância que a tecnologia assumiu na
organização dos mercados a partir de uma série de inovações no setor farmacêutico, genético,
químico-agrícola e de processamento da matéria-prima agropecuária (Castro, 1996;
Wilkinson e German-Castelli, 2000). O impacto dessas mudanças no setor alimentar afetou o
desenvolvimento das biotecnologias, bem como o melhoramento das técnicas de
processamento agroindustrial (Lima, M., 2006). Esses movimentos alteraram
significativamente os processos produtivos por meio da obtenção de uma maior
produtividade, com a manutenção dos custos relativamente estáveis. Além disso, a
complementaridade tecnológica entre os elos da cadeia estimulou a verticalização das
empresas (Gaspari, 2004).
A difusão de sementes transgênicas alterou a forma de relacionamento entre
produtores e a indústria de sementes. Isso porque, para cultivar a semente OGM, por
exemplo, os produtores dependem do herbicida Roundup (que mata as plantas ditas
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“daninhas” sem prejudicar as plantas geneticamente modificadas resistentes a ele) e é preciso
pagar royalties à Monsanto pelo uso das sementes. As inovações tecnológicas continuam em
expansão no período recente, como o lançamento da semente transgênica resistente à lagarta
(INTACTA RR2 PRO) desenvolvida pela Monsanto, que começou a ser plantada na safra
2013/14.
Em relação aos atores envolvidos direta ou indiretamente com o mercado da soja
(excluindo nesse momento os produtores/cooperativas e as empresas diretamente vinculadas
a eles), cabe destacar o importante papel do Estado, que interfere na estruturação e regulação
dos mercados, na construção de políticas públicas e na definição das leis, normas e acordos
que balizam as transações entre os atores (Bourdieu, 2001; Fligstein, 2003). Em nível local
pode-se observar o efeito das políticas públicas setoriais no período atual, com destaque ao
SNCR e ao Pronaf, que oferecem recursos para custeio, investimento e comercialização. O
acesso a estes instrumentos interfere diretamente no crédito oferecido pelas tradings, na
compra de insumos com prazo safra e no pagamento de serviços terceirizados. O PNPB
também ganhou muita expressividade no Sudeste de Mato Grosso, onde as usinas, em troca
do Selo Combustível Social, dão suporte à produção dos agricultores familiares e oferecem
condição para que eles cultivem a soja64. Mas, além destas políticas, há também um grande
conjunto de programas e instrumentos não setoriais que influenciam direta ou indiretamente o
mercado da oleaginosa, como a política econômica, trabalhista, ambiental, de infraestrutura,
logística, de ordenamento fundiário, etc. (Heredia, Palmeira e Leite, 2010).
O Estado também assume grande importância na definição das leis, normas e acordos,
como na Lei Kandir, que estimula a exportação de soja em grão e o processamento no mesmo
estado em que o cultivo é produzido. No caso das agroindústrias esmagadoras, essa medida
alterou profundamente as estratégias das empresas, provocando uma migração das suas
plantas industriais para o Centro-Norte do Brasil (Wesz Junior, 2011). Outra medida de
grande impacto foi o parecer n. LA01, de 19 de agosto de 2010, que restabeleceu
possibilidades para limitar, ou melhor, para regulamentar os processos de estrangeirização
das terras no Brasil (Sauer e Leite, 2012). Este documento alterou as estratégias dos grupos
estrangeiros, que não podem mais comprar grandes áreas, como ocorria anteriormente – a não
ser que mais de 50% do seu capital seja constituído por brasileiros. Conforme Guibert e
Buhler (2013), algumas empresas estrangeiras abriram seu capital, tornando-se assim
minoritárias, justamente para desviar-se desta regulamentação e continuar comprando novas
áreas.
É importante destacar que o complexo soja não é afetado apenas por iniciativas
estatais oriundas da escala nacional. O próprio Governo do Estado de Mato Grosso é um caso
exemplar nesse sentido, tendo tido como governador, nos mandatos 2003/2006 e 2007/2010,
Blairo Maggi (que atualmente é Senador), que vem de uma das mais importantes famílias de
sojicultores do estado (Grupo Amaggi). Durante seus mandatos, a pauta do governo girava,
entre outras coisas, em torno do asfaltamento da BR-163 e da construção de uma saída para o
Pacífico, demandas centrais dos produtores vinculados ao “agronegócio” (Heredia et al.,
2011). Durante o seu governo, lançou o Programa Estradeiro, que pavimentou e recuperou
diversas rodovias estaduais em parceria com prefeituras e associações de produtores. O fato
de Blairo Maggi ter chegado à posição de governador do estado demonstra claramente a
aliança entre o agronegócio e a política, já que procurou atender os interesses dos circuitos
produtivos de grãos em Mato Grosso (Margarit, 2013).
Em relação ao plano municipal, as entrevistas indicam um “vazio” do poder público
em termos de políticas e instrumentos para as atividades envolvidas com o agronegócio.
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agropecuária, visto que os assentados ainda não receberam DAP, Pronaf, ATER, etc.
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Conforme entrevista com um prefeito, “o grande desafio do Mato Grosso é conseguir a
logística necessária para mandar a nossa produção para fora a um custo mais baixo, o resto o
próprio produtor consegue fazer, por que já existe uma estrutura de desenvolvimento e
tecnologia que se autofinancia, a gente não depende do poder público para fazer isso”
(Entrev. 13). Apesar desta imagem de autossuficiência dos produtores rurais em relação às
políticas estatais (que é confirmada pelo próprio prefeito), o poder público municipal também
tem uma importância estratégica – o que pode justificar, em partes, a grande incidência de
sojicultores no cargo de prefeitos. Um exemplo disso é apresentado por Fernández (2007, p.
216), que percebeu que na safra 2005/06 alguns municípios determinaram “estado de
emergência” devido à estiagem que provocou perdas na produção, criando um aparato legal
que favoreceu na renegociação das dívidas dos produtores.
A sociedade civil organizada, principalmente por meio de ONGs e sindicatos, também
tem um papel central na organização do mercado e na mediação da relação entre produtores e
empresas, pressionando muitas vezes o poder público e/ou os demais atores para modificar ou
manter as regras que organizam e regulam os mercados (Magalhães, 2009). Conforme
comentado nos diferentes perfis de produtores, eles geralmente estão organizados no
Sindicato Rural Patronal e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além de participarem da
Aprosoja e da Abrapa. Essas entidades geralmente amparam os interesses dos agricultores em
esferas de decisões que ultrapassam suas porteiras, constituindo-se em centros de articulação
estratégica para enfrentar desafios de várias ordens. Por intermédio destas associações e
comissões, participam de discussões e movimentos que ultrapassam a esfera municipal,
estabelecendo canais de diálogo nos governos estadual e federal (Marques et. al, 2009).
No setor da soja a entidade de maior expressividade nacional é a Aprosoja que, por
exemplo, teve posição importante na renegociação das dívidas dos produtores rurais e na
criação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, no âmbito do MAPA. Esta Câmara
foi presidida pelo próprio presidente da Aprosoja Brasil, constituindo um importante fórum
de discussão e encaminhamento das demandas desta cadeia. Além disso, esta associação tem
defendido os interesses dos produtores nos momentos em que acontecem algumas tensões
entre eles e as empresas. Um exemplo ocorreu em 2010 quando a Monsanto estava impondo
que a venda de sementes transgênicas respondessem por, no mínimo, 85% do total
comercializado em Mato Grosso. Isso limitava as possibilidades de escolha por parte
daqueles produtores que não haviam interesse no cultivo de transgênicos diante da
necessidade de pagar royalties sobre a biotecnologia utilizada; por outra parte, o cultivo
convencional era estimulado pelo prêmio que países europeus estavam pagando por este tipo
de produto. Nesse episódio a Aprosoja se manifestou publicamente, ameaçando recorrer ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça, caso a
Monsanto não desistisse desta iniciativa (Agência Brasil, 2010).
Além das entidades de representação dos produtores, outros atores da sociedade civil
têm se organizado diante da crescente preocupação com a saúde, com o meio ambiente e com
as questões trabalhistas. Isso tem estimulado que movimentos sociais, ambientalistas, ONGs
e grupos comunitários reivindiquem produtos agroalimentares livres de aditivos químicos,
não geneticamente modificados, sem a presença de trabalho infantil e/ou escravo, produzidos
fora de áreas desmatadas e/ou queimadas, etc. Estas demandas fizeram com que o Estado
institucionalizasse novas normas de produção e comercialização, além de provocar uma
reorientação nas estratégias produtivas e comerciais de algumas empresas.
No mercado da soja, três iniciativas levadas a cabo pela sociedade civil organizada
ganharam grande expressividade. A primeira delas foi a Campanha por um Brasil Livre de
Transgênicos, criada oficialmente em 1999, que articula mais de 85 entidades de todo Brasil
que representam consumidores, ambientalistas, agricultores e movimentos sociais do campo.
A intenção é disseminar informações sobre os impactos e riscos dos transgênicos, tendo como
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um dos seus desdobramentos a obrigatoriedade de rotular os produtos que contêm organismos
geneticamente modificados (Decreto nº 4.680/2003), ainda que ocorram muitas acusações de
que as empresas nem sempre cumprem com esta regra (Freitas, 2011). Esta normativa tem
impactos em nível local diante da necessidade de diferenciar a produção convencional e a
soja transgênica no momento de entrega-la às tradings e agroindústrias (aliado, em alguns
casos, à diferenciação no preço).
A segunda iniciativa, implementada em junho de 2006 e com validade até janeiro de
2015, foi um pacto estabelecido entre ONGs ambientais, entidades representativas dos
produtores de soja no Brasil, empresas de comercialização, Abiove, Anec (Associação
Nacional de Exportadores de Cereais) e, mais tarde, o próprio governo. Neste acordo, que
ficou conhecido como “Moratória da Soja”, as grandes empresas processadoras e
exportadoras deixam de comprar o produto vindo de novas áreas desmatadas da floresta
amazônica e os bancos públicos não financiam os sojicultores com esse histórico (Cardoso,
2008).
A terceira iniciativa foi a Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), que é
uma plataforma global formada pelas principais partes interessadas na cadeia de valor da soja
(produtores, sociedade civil e organizações industriais, comerciais ou financeiras). Como já
foi destacado no Capítulo 1, atualmente 150 entidades participam da RTRS, oriundas de mais
de 20 países. Entre os participantes que atuam em Mato Grosso, pode-se citar o Grupo
Amaggi e a SCL Agrícola (produtores), além das tradings ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus,
Noble e Caramuru e das produtoras de insumos Monsanto, Syngenta e Bayer. A Aprosoja
também participava, mas discordava que a certificação proibisse o desmatamento sem uma
contrapartida financeira aos produtores e saiu da Mesa Redonda. Em seguida a Abiove optou
pelo mesmo caminho e juntas criaram um selo próprio de certificação, o Soja Plus (Programa
de Gestão Econômica, Social e Ambiental da Soja Brasileira).
O Soja Plus foi fundado em 2011 e é um instrumento paralelo à Round Table,
propondo uma certificação mais barata e flexível. Diferentemente da Mesa Redonda, que
integra entidades de diferentes perfis e nacionalidades, o Soja Plus contempla somente
organizações nacionais mais próximas aos interesses dos produtores e das empresas. Isso tem
levado as organizações da sociedade civil, principalmente ONGs ambientalistas, a afirmar
que a certificação será feita pelos próprios sojicultores e pelas indústrias, sem dialogar com
outros atores. Em Campo Verde “60 produtores já obtiveram o Soja Plus até o final de 2013”
(Aprosoja, Entrev. 24).
A presença de duas formas de certificação da soja – inicialmente seria apenas uma,
mas, dadas as discordâncias de valores e perspectivas, foram separadas – mostra como os
interesses transformam os standards. Tanto na constituição das normas de uma commodity
como na construção de padrões mais específicos para certificação e diferenciação dos
produtos, ocorre um processo de construção social dos mercados, onde diferentes atores
negociam valores e interesses. Esse resultado rompe com a aparente neutralidade de normas e
técnicas, bem como com a ideia de que existe um funcionamento espontâneo dos mercados,
pois são as relações entre os diferentes agentes que torna possível a institucionalização de
determinados padrões que irão reger ações econômicas. Busch e Tanaka (1996) já haviam
demonstrado esses elementos quando discutiram o caso da canola no Canadá.
Esse subitem procurou ilustrar o plano de fundo das relações de troca entre empresas e
sojicultores, destacando que apesar das interações diretas entre estes atores existem vários
elementos que estão interferindo nas transações, como as variações no preço, o aumento da
demanda mundial, a urbanização na China, o surgimento de uma nova “praga”, as inovações
tecnológicas, etc. Além disso, há um conjunto amplo de atores que intervém na organização
da cadeia produtiva, indo além dos produtores e das empresas, com destaque ao Estado (nas
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suas diferentes escalas) e à sociedade civil organizada (que abrange desde ONGs e
movimentos sociais até sindicatos e associações de produtores e indústrias).
O menor grau de tensão e a maior estabilidade nas relações de troca entre as safras
2007/08 e 2012/13 (visto no tópico anterior) vinculam-se ao cenário favorável aos produtores
e às empresas, que pôde ser confirmado durante a realização da pesquisa de campo. Isso
porque, o preço da soja mantém-se elevado, a demanda segue aquecida, os estoques mundiais
seguem abaixo dos volumes históricos, o cambio continua desvalorizado, as condições
climáticas não apresentaram variações significativas, a maior parte das dívidas dos produtores
foi renegociada, os recursos disponibilizados pelo crédito rural público aumentaram, o
avanço tecnológico segue a passos largos, as entidades de representação ganharam força
política, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja está se robustecendo, as pressões
sociais encontram-se mais estáveis, os conflitos ambientais (ligados principalmente ao
desmatamento) perderam força, etc. Caso o período de análise tivesse se limitado entre 2004
e 2006, as relações entre sojicultores e empresas estariam permeadas por maiores tensões,
conflitos e tumultos.
Após apresentar esse cenário/contexto geral, cabe adentrar nas relações de troca
propriamente ditas, analisando os ingredientes que estruturam, mantêm e solidificam o
mercado da soja na esfera local. Não é o caso, nesse momento, de focar novamente nos
detalhes de cada perfil de produtor, mas de apresentar e analisar as relações de forma mais
geral, mas sem desconsiderar, obviamente, as particularidades.
3.2.3 Elementos que estruturam, mantêm e solidificam o mercado da soja
Ao longo da pesquisa de campo foi corriqueiro escutar nas entrevistas que as
estratégias das principais empresas transnacionais a jusante (Grupo ABCD) são muito
similares, uma vez que “a política de crédito é a mesma, o juro é o mesmo e o preço da soja
varia muito pouco, uma hora uma está na frente e depois a outra. [...] Tudo é muito parecido,
não muda muita coisa não” (Noble, Entrev. 29). Diante deste contexto, cabe questionar quais
os elementos que fazem com que um produtor entregue sua soja para uma ou outra empresa
frente à semelhança das opções. Isto é, quais os critérios que levam um sojicultor a escolher
determinada firma para comprar os insumos ou para vender sua soja? Da mesma forma, que
critérios de seleção as empresas criam para definir seu foco de atuação? Em ambos os casos
existem inúmeros aspectos que são acionados no momento de decidir “com quem negociar”.
Nas análises baseadas fundamentalmente no referencial da Economia dos Custos de
Transação (ECT), a “coordenação interorganizacional em cadeias de suprimento do
agronegócio” (ou as relações de trocas entre produtores e empresas, como está sendo
chamado nesta tese), é explicada basicamente de duas formas: preços e contratos (Sologuren,
2004; Paes Leme e Zylbersztajn, 2008; Rezende, 2008; Rodrigues et. al., 2009; Santos, R. C.,
2009; Silva, R. S., 2009; Oliveira e Santana, 2012). No primeiro caso, ainda utilizando alguns
pressupostos mais próximos à economia neoclássica, é o sistema de preços que define a
coordenação da produção porque a soja é um produto homogêneo e de baixa complexidade
tecnológica. Para tanto, não são estabelecidas relações prévias entre os atores porque existem
diferentes compradores e diversos ofertantes, os quais têm liberdade de escolher entre um e
outro a partir do preço (Mazzoleni e Medeiros, 2011).
Mesmo reconhecendo que a governança pelos preços permanece presente em alguns
momentos, a ECT enfatiza o crescente papel dos contratos (segunda forma de relação), que
surgem como estruturas de amparo às transações e visam controlar a variabilidade e mitigar
os riscos. Nesse sentido, reconhece que existem custos na operação dos mercados e por isso
as partes, contratantes e contratados, preferem realizar as atividades de suprimento, produção
e distribuição de forma coordenada pela via contratual (Zylbersztajn, 1995). Assim sendo, o
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contrato reduz os elevados riscos em um contexto de incerteza (Paes Leme e Zylbersztajn,
2008). Para esta perspectiva, as relações são impessoais e funcionais, sendo que ambos os
atores (empresas e produtores) pautam-se nas melhores opções em prol dos benefícios
próprios, desprovidos de vínculos comunitários.
Portanto, os fatores que determinam uma relação mercantil entre produtor rural e
empresa são o preço e as condições do contrato, sendo que as transações são construídas,
definidas e mantidas por elementos econômicos e jurídicos. Nestas análises, as relações
sociais e os quadros cognitivos não aparecem ou, quando são considerados, não ganham
importância. A confiança e a reputação, quando apontadas, não possuem uma perspectiva de
reciprocidade – já que se trata de espaços impessoais de troca – e são pautadas em uma
racionalidade econômica – maximização da lucratividade (por exemplo, o indivíduo se
preocupa com a reputação, não quebrando o contrato, para manter o fluxo de renda futura).
Deste modo, os aspectos sociais, cultuais, políticos, históricos e espaciais são externalidades
que não interferem na relação e não possuem poder explicativo. Assim, as questões
econômicas são trabalhadas “como uma unidade completa, autônoma e auto-referenciada”
(Fernández, A. J. C., 2007, p. 227). Entretanto, como destacou Weber (1991 [1920]), os
elementos institucionais orientam o comportamento econômico dos indivíduos, mas não o
determinam. Nesse sentido, existem outras questões que exercem uma importância central
nas trocas.
Durante a pesquisa de campo buscou-se desvendar estas outras questões que
apareceram como elementos determinantes e decisivos nesta relação entre produtor e empresa
na cadeia produtiva da soja. Em todas as entrevistas com os sojicultores foi realizada a
seguinte pergunta: Por que o senhor negocia com a empresa x? As respostas foram múltiplas.
Na maioria das vezes não era citada como principal motivação o preço e as condições do
contrato, ou quando apareciam inicialmente, eram acompanhados de outras variáveis65: “faz
muitos anos que já briquiemo”, “no Sul eu já vendia minha safra para eles e continuamo
negociando aqui”, “o gerente é boa gente”, “eles sempre foram honestos comigo”, “o
atendimento é bom”, “eles tem todos os produtos que preciso”, “eles me ajudaram quando eu
precisava”, “nós somos amigos, não posso deixar de comprar os insumos dele”, “meu
sobrinho trabalha lá”, etc. Essas respostas, que apontam para um mix de questões que
interferem e definem as negociações, foram destacadas pelos diferentes perfis de sojicultores.
Como pode ser percebido nos relatos, a historicidade da relação é uma variável
importante para os produtores. Em alguns casos a venda da soja, por exemplo, está imersa em
um contexto de contínua interação entre o produtor e a trading, que muitas vezes já ocorria
na região de origem, antes de migrarem para o Mato Grosso (como foi visto no caso do grupo
argentino El Tejar e de um pequeno produtor gaúcho). Nesse sentido, são relações que foram
construídas inicialmente em outra região e foram mantidas independentemente da localização
espacial das lavouras. Em alguns casos, as relações transcorrem não só regiões, mas também
gerações. Segundo o gerente da Ovetril, “tem produtores que nós já trabalhava com o pai dele
lá no Paraná e que vieram para cá e continuam entregando a soja para nós” (Entrev. 14). São
vínculos construídos e mantidos ao longo dos anos apesar das mudanças temporais e
espaciais.
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Uma das questões que pode dificultar a ampliação dos argumentos da ECT refere-se à metodologia dos seus
trabalhos, para além dos elementos teóricos. Um exemplo nesta direção é o artigo de Paes Leme e Zylbersztajn
(2008), onde os questionários fechados foram aplicados aos produtores rurais por telefone. Esse tipo de
metodologia, que por um lado limita as questões e as opções de respostas, também acaba sendo pouco útil para
compreender essas complexas relações entre produtor e empresa. Durante as pesquisas de campo pareceu
fundamental a presença in loco do entrevistador e a utilização de roteiros semiestruturados, que permitem
compreender de modo mais amplo os temas pesquisados. Inclusive muitas questões sobre as relações de
reciprocidade, amizade, etc. foram identificadas em outros momentos, como nos espaços de sociabilidade, dias
de campo, telefonemas, etc.
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Como destacou o representante de uma revenda, “tem produtor que acaba ficando na
mesma empresa pelo costume e pela comodidade” (SinAgro, Entrev. 2). Apesar de serem
elementos importantes, pois o sojicultor já conhece todos os procedimentos e as burocracias
necessárias (ao mesmo tempo em que a empresa já tem um histórico de relacionamento), o
que se constrói é uma longa relação de confiança, que é retroalimentada a cada safra. A
confiança, inclusive, apareceu em todas as entrevistas em posição de destaque. Sempre era
mencionada a sua necessidade diante de um contexto pretérito em que inúmeros problemas
ocorreram (“faliram e deixaram nós na mão”, “pegavam o dinheiro de tarde e de manhã
tinham desaparecido da região”, “retiravam o insumo para pagar na safra, mas depois que
colhiam preferiam fazer casão ou comprar camioneta”). Diante destas dificuldades, a
confiança aparece como um elemento que reduz esse risco. É consenso, entretanto, que o
surgimento da CPR também trouxe mais estabilidade para as relações entre fornecedores e
clientes. Contudo, tanto existem transações de elevado valor financeiro que são realizadas
sem a utilização de contratos, quanto há atores que não negociam com determinadas pessoas
ou empresas mesmo com todo o aparato contratual formalizado.
Aqui tem muito negócio no fio do bigode. Tem produtor que se ele ligar para
você e dizer para fazer [a venda da soja], você não precisa pegar papel
assinado dele. O Irai [Maggi] é um desses cara. E pode ser negócio de R$ 10
milhões ou R$ 20 milhões. Falou, tá falado! E tem uns quantos [produtor]
desse tipo de gente. Deu a palavra, acabou! (Cargill, Entrev. 15)
Tem uns produtor tranqueira que pode aparecer um monte de papel, CPR,
contrato assinado que não dá pra fazer brique com ele! (Agrovence, Entrev.
30).

Nesse sentido, precisa-se mais do que um contrato ou uma CPR para haver a
efetivação da negociação, onde relações de confiança e de credibilidade mútuas são sempre
consideradas e apreciadas por ambas as partes. Como dizia Weber (1991 [1920]), a
importância da regra jurídica (contratos) na conduta das transações econômicas não deve ser
exagerada, pois, às vezes, ela tem menos força do que a convenção social e as regras morais.
Portanto, em paralelo a “coação jurídica”, que se apoia especialmente na garantia estatal,
também existe a “coação social”, que está presente tanto nas relações locais (conformada pela
relação pessoalizada) como fora do local (a exemplo dos cadastros das empresas, que além
das informações sobre a condição produtiva e financeira dos produtores, também indicam
questões morais).
Além disso, o contrato por si só apresenta margens ao oportunismo, uma vez que
podem ser realizadas atividades consideradas de má-fé, que não fogem à legalidade jurídica.
Conforme o entrevistado da BRF,
Anos atrás houve produtores que fizeram contratos garantido mais do que
poderia ser produzido. Depois vendiam para quem tinha um preço maior no
contrato e paga a multa para aqueles cujo preço era menor. Como a multa era
de 2% e o preço era mais alto, acabava valendo mais a pena romper o contrato.
No ano seguinte, o produtor queria fazer contrato novamente com as
empresas, mas aquelas firmas com que ele rompeu, não faziam devido o
ocorrido, mesmo com o produtor estando legalizado e formalizado (Entrev.
25).

184

Seguindo este trecho, romper o contrato não era algo incorreto dentro dos parâmetros
regulamentados no acordo formal, mas foi considerada uma estratégia de má fé, fazendo com
que as empresas não negociassem no ano seguinte. Isso demonstra que a relação entre
produtores e empresas não se limita a uma legalidade estrita, como já argumentaram Paulilo
(1990) e Marques et. al (2009). Existe a troca de favores entre os lados, ocorrendo um jogo de
obrigações mútuas pautadas na confiança entre produtores e certos dirigentes da empresa.
Produtor de Campo Verde nunca gostou de vender via corretora. Nunca gostou
por que pagava comissão e os corretor era picareta. Agora recentemente o
gerente da Bunge, que trabalhou ali uns 27 ou 28 anos, virou corretor em
Rondonópolis. O cara é idôneo e ta conseguindo um monte de cliente
vendendo via corretora. Por que? Não pela corretora, mas por causa do cara
(Biocamp, Entrev. 28).
Quando a Noble entrou em Campo Verde, ela me chamou para trabalhar com
ela porque eu conhecia os produtores e a região. [...] Quando sai da ADM e
vim pra cá [Noble], muitos produtores vieram comigo (Noble, Entrev. 29).
Apesar da confiança na empresa (seja por se tratar de uma firma com elevado
faturamento que está presente a vários anos na região, reduzindo a possibilidade de falir ou de
não cumprir com os acertos prévios; seja pelo produtor manter uma longa trajetória de
negócio com ela), o principal lócus de credibilidade está na figura do gerente da empresa (ou
nos técnicos que vão a campo, no caso das revendas). Inclusive, quando eles migram para
outra firma, muitos produtores optam por seguir o técnico em vez de permanecer na empresa.
“A minha confiança é no gerente e não na empresa. Se eu tiver um problema, um imprevisto,
quem vai me ajudar, vai resolver é o gerente” (Produtor rural, Entrev. 5). Preocupados com
isso algumas firmas criaram um sistema de rodízio entre os técnicos, transferindo-os para
outra região, enfraquecendo assim o vínculo do agricultor com a pessoa e fortalecendo a
conexão com a empresa (Fernández, 2009).
Embora o técnico tenha que conhecer e obedecer às condições da firma, ele tem uma
margem de manobra. “Nessa nossa empresa aqui, eu gero um numero de contrato só para
poder dar sustentação no sistema, depois vou fazer o documento, depois vou ver se está tudo
certo” (Cargill, Entrev. 15). O que se observa é que determinadas ações realizadas pelos
gerentes fogem à normatividade da empresa, criando regras informais que, em vez de
seguirem a burocracia definida, adotam caminhos alternativos, pelos quais ganham muita
importância os “compromissos de palavra”, dado que se trata de uma relação de confiança
pessoalizada. Além da expressiva economia com as despesas de cartório, a garantia da
“palavra” reforça a credibilidade das partes envolvidas (Almeida, 2013). Como disse o
gerente da Ovetril, “muitas coisa depende de cada filial da empresa, de cada gerente”. Em
suma, trata-se de relações diretas construídas com base na garantia pessoal (ou, como disse o
entrevistado, no “bigode”).
Esta relação de confiança, em alguns momentos, acaba se transformando em amizade.
Nesta questão, entretanto, é importante fazer uma diferenciação importante. Existe o
“negócio que vira amizade” e a “amizade que vira negócio”. O primeiro caso ocorre por
intermédio das empresas, que constroem estratégias para se aproximar dos agricultores e criar
certo vínculo, como as pescarias, jogos de truco e de futebol, dias de campo, visitas de
cortesia, etc. Conforme Marques et. al (2009), os vendedores têm plena consciência de que
sua conduta pessoal resulta em dividendos em seus negócios e não poupam esforços em
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visitar seus clientes nas propriedades, mesmo as mais distantes66. Além disso, tornam-se
frequentadores assíduos dos principais eventos técnico-comerciais, assim como das feiras
comemorativas do aniversário do município. Também participam das festas nas comunidades
rurais e no CTG, doando recursos para a promoção dos eventos, sob a forma de lances no
leilão de itens simbólicos como bolos decorados com escudos de clubes de futebol do Rio
Grande do Sul (Grêmio e Internacional), queijos produzidos na comunidade ou um animal67.
Conforme Almeida (2013, p. 66),
Além do patrocínio e da participação nos leilões, é de praxe que vendedores
compareçam às festas, consumindo bebida e comida – o que, como já
dissemos, é considerado uma forma de “ajuda”. A preocupação manifestada
pelos comerciantes em “ajudar as comunidades” indica que o estabelecimento
de relações comerciais encontra-se atrelado a relações, por assim dizer, nãoeconômicas. Em visitas às revendas de insumos, os vendedores informaram
que é de praxe que as empresas reservem um fundo para cobrir gastos com
essas “ajudas”68.
Outras situações denotam ainda mais intimidades entre vendedor e cliente, como as
pescarias, os churrascos, as festas na casa dos clientes ou dos vendedores, encontros para ver
o jogo de futebol na TV, etc. (Marques et. al, 2009). Conforme Almeida (2013, p. 151), “a
venda de uma máquina colheitadeira (que poderia valer entre 500 mil e um milhão de reais)
também pode servir como ensejo para que o vendedor e o cliente reúnam-se para ‘assar carne
e beber chope’ no final de semana, na companhia de suas famílias”. Nesse sentido, a relação
de negócio converte-se em amizade.
O segundo caso (“amizade que vira negócio”) acontece quando o gerente ou técnico
de uma firma participa dos mesmos espaços de sociabilidade que o produtor rural, como
maçonaria, Lions Clube, acampamentos religiosos, diretoria do CTG, etc. Nesses locais criase um convívio que pode se refletir em uma negociação propriamente dita ou no
estabelecimento de redes de contatos que em algum momento podem ser acionadas para fins
de negócios – o que Granovetter (1992) chamaria da força dos “laços fracos”. Também há
situações em que essa relação é construída pelos filhos, como foi presenciado durante a
pesquisa de campo: “a gente começou a comprar deles depois que o meu filho e o filho dele
[gerente da revenda] começaram a fazer agronomia junto. Meu filho falou pra mim usar um
produto pra lagarta que tinha na revenda dele” (Produtor rural, Entrev. 33). Nesse sentido,
trata-se de vínculos que são constantemente alimentados, mas que inicialmente não foram
construídos a partir de uma negociação prévia ou que tinham essa pretensão por uma das
partes, mas referem-se a relações que faziam parte da vida social e que, posteriormente,
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Essas visitas, além de alimentar o vínculo com os clientes, também são fundamentais para controlar a situação
da safra. “Produtor é que nem peixe, morre pela boca. Tu chega na fazenda e o produtor vem pra você e fala:
rapaz, esse ano minha lavoura tá meio complicada, eu acho que não vai dar muito bem! Pronto, você já chega
aqui [sede da empresa] e dá o sinal vermelho. Fala pro chefe: a safra do cliente tal está numa situação difícil. Ai
ele [chefe] vai arresta, porque quem arresta primeiro garante o recebimento” (Agrônomo, Entrev. 18).
67
Como observam Marques et. al (2009) e Almeida (2013), nas comunidades com pequenas e médias
propriedades, os lances são bem mais modestos, girando em torno de algumas centenas de reais. Já nas áreas
onde as propriedades são maiores, acima de dois mil hectares, os lances do leilão são muito mais elevados, com
bolos de time sendo arrematados por R$ 6.500,00 em 2008.
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Essa forma de participação mistura sociabilidade e propaganda, pois as “ajudas” oferecidas são anunciadas, de
alguma maneira, no evento. Tradicionalmente os logotipos estão presentes nos toldos espalhados em frente à
festa e em aventais oferecidos aos homens que trabalham nas churrasqueiras em dia de festa. Nos bailes, é
característica a distribuição de canecos metálicos para consumir chope igualmente decorados com o logotipo de
empresas patrocinadoras (Almeida, 2013).
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transbordam para uma negociação. O fato é que, nas relações entre produtores e empresas, “o
limite entre amizade e negócio é bastante sinuoso” (Almeida, 2013).
Além da amizade, a próprios vínculos familiares assumem importância. Nesse caso,
determinadas interações ocorrem porque algum familiar trabalha na empresa e isso acaba
condicionando que parte das aquisições ou vendas ocorram por intermédio desta firma. “Eu
compro daquela revenda porque meu sobrinho trabalha lá” (Produtor rural, Entrev. 35).
Também existem casos em que a família funciona como uma rede de contatos para
determinado tipo de negócio, indicando firmas, produtos, serviços, etc. (“laços fortes”).
“Quando eu comecei a colher soja, começou devagar. Mas aí vão conhecendo o trabalho da
gente, vão gostando e vão indicando pros outros.[...] Na primeira vez que fui no assentamento
eu colhi pro Jair. Na outra safra já colhi pra toda família dele, que dava uns 5 lote” (Prestador
de serviço, Entrev. 10). Como destacou Granovetter (1985), as redes sociais facilitam a
circulação de informações no mercado e, muitas vezes, as preferências que um agente possui
são transmitidas aos demais por estas conexões.
Além disso, existe uma lógica de reciprocidade entre os sojicultores e as
empresas/gerentes/técnicos. Inclusive “tem muito produtor que fica na mesma empresa por
ela ter ajudado ele em uma hora difícil, uma crise” (Noble, Entrev. 29). A empresa, por sua
vez, valoriza os produtores que mantêm uma fidelidade ao longo dos anos, pois demonstra o
reconhecimento e o respeito que há nesta relação comercial. Esses elementos,
corriqueiramente chamados de “ajuda”, são muito valorizados por ambas as partes. Mas, no
momento em que o produtor deixa de vender a soja para esta firma, há um grande
ressentimento, como já destacado. Nesse sentido, existe um compromisso moral e uma
lealdade que precisa ser cultivada ao longo dos anos, sendo considerado ingrato aquele que
rompe com essa relação mútua. Para Durkheim (1983 [1950]), a moralidade é muito presente
no mercado, podendo se revelar, em certos casos, mais forte do que a pura lógica econômica.
Um dos principais conflitos ocorreu justamente quando alguns produtores passaram a
negociar por intermédio da cooperativa, pois a lógica da reciprocidade é abalada.
A própria iniciativa que El Tejar utiliza ao oferecer garantias para que as empresas
terceirizadas possam acessar o financiamento torna implícita a presença de um compromisso
que precisa ser retroalimentado. Caso a firma terceirizada optasse, na sequência, por deixar
de prestar serviços ao grupo argentino, não haveria implicações legais. Entretanto, está
enraizada na relação uma lealdade mútua que não pode se rompida, pois afetaria a sua
reputação com El Tejar. Além disso, essa informação poderia se difundir regionalmente e a
empresa prestadora de serviço poderia ficar com a fama de “ingrata”. Portanto, existe um
compromisso moral com o cliente e uma preocupação com a sua reputação, já que as
implicações extrapolam a relação restrita entre os dois atores.
Também pareceu fundamental para alguns produtores o fato das empresas, gerentes
e/ou técnicos prezarem pela transparência e honestidade. “Nós temos três consultores. São
pessoas idôneas, responsáveis e principalmente transparente e honesto. A alma do negocio é
honestidade, sem isso você não vai a lugar nenhum” (Produtor rural, Entrev. 6).
Transparência, honestidade e confiança também foram os principais elementos destacados
pelo entrevistado da Noble ao ter sido questionado sobre o motivo que leva os produtores a
escolherem a sua empresa para a venda da soja (e em alguns casos comprar fertilizantes e
realizar financiamento). A transparência geralmente aparece vinculada à clareza nas formas
de funcionamento da firma e a honestidade ao cumprimento dos acordos pré-estabelecidos,
independente da sua institucionalização no contrato.
Na hora de fecha a venda da soja, sempre atendiam a gente bem e diziam que
todo produtor é igual pra eles. Mas depois, quando tu tem que entregar teu
produto, não tão nem ai. Quando eu tava colhendo soja uns ano atrás contratei
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uns caminhão para puxa até o armazém da Bunge. Só que demoravam muito
pra descarrega. Ai fui ver que nossos caminhão ficavam sempre pra trás,
primeiro passavam os caminhão dos Maggi [Grupo Bom Futuro] porque
tinham muita quantidade. Então eles não são correto. Uma hora dizem uma
coisa e depois fazem outra (Produtor rural, Entrev. 12).
O status que certo tipo de relação proporciona também pode ser percebido enquanto
aspecto importante na decisão de com qual empresa negociar. A revenda SinAgro
desenvolveu uma estratégia de focalização nos “bons agricultores” (que será aprofundada
mais adiante), onde os produtores se inscrevem, preenchem seus dados, a empresa confere
essas informações e seleciona com quem irá trabalhar.
No caso dos clientes que compram 100% dos insumos com nós, obedece as
nossas orientações técnicas e tem a rentabilidade final que foi planejada, eles
são premiados. Qual o tipo de premiação? Eles que escolhem. Normalmente
no Mato Grosso escolhem pescaria. Mas tem grupo que nós pagamos uma
viagem para os Estados Unidos no Mundo Agro e eles ficam dez dias andando
lá na região produtora, na bolsa de valores, nas empresas. Faz um tour para os
melhores clientes (SinAgro, Entrev. 2).
Ser “premiado” como um dos melhores clientes e ter acesso à pescaria exclusiva ou
viagem aos EUA agrega uma distinção em relação aos produtores que “não foram
selecionados”. Desta forma, são atividades que atribuem prestígio aos agricultores
selecionados, um elemento muito presente e importante nestas agrocidades69. Entretanto, a
pescaria e/ou a viagem também são espaços fundamentais para a manutenção da relação com
a empresa, aproximando mais os produtores da revenda, ampliando as relações de confiança e
criando vínculos de reciprocidade. Belato (1985) já havia destacado a importância do status
na produção integrada de aves em Santa Catarina, onde o relacionamento com as grandes
empresas significava ser reconhecido e bem visto pelos demais produtores, dado que as
firmas faziam uma seleção, criando uma diferenciação entre integrados e não-integrados.
A competência também apareceu como um elemento importante no mercado da soja,
sendo visualizada, principalmente, na relação dos produtores com revendas de insumos e
prestadoras de assistência técnica, uma vez que a qualidade do produto ou serviço tem um
peso central na produtividade final da safra. “É mais caro o pacote deles, mas dá resultado.
Depois que comecei comprar da SinAgro, minha média de produção aumentou” (Produtor
rural, 33). Nesse sentido, uma maior despesa econômica pode ser compensada pelo aumento
da produtividade, que provavelmente significará um maior retorno no momento das vendas
do grão.
Além desses aspectos, as condições do atendimento também foram citadas pelos
produtores. Nesse caso, o atendimento está relacionado, principalmente, à forma como as
empresas negociam com o cliente.

69

Ao conhecer e permanecer por alguns dias em Campo Verde e Primavera do Leste, uma das primeiras
características que chamam atenção é a importância do status nestes municípios, geralmente reconhecido pelo
tamanho da área das fazendas, pela posse de carros importados e pelo padrão das casas nas áreas mais nobres.
Tive a oportunidade de conhecer em Primavera um condomínio fechado, que continha 20 mansões, sendo que a
maior parcela dos moradores era composta por grandes produtores rurais, além de proprietários de algumas
empresas, geralmente ligadas ao setor agroalimentar. Neste condomínio, apenas o terreno custa entre R$ 350 mil
e R$ 450 mil. Fui acompanhado do proprietário de uma empresa de mármores e granitos, que comentou que em
uma das casas foi colocado o valor de R$ 200 mil em mármores.
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Tem produtor que você precisa pegar o lado de montar, o jeito de trabalhar.
Tem cara que é sistemático, tem cara que gosta de dar o nó na linha. Então,
depois que você pega o ritmo do cara, você vai embora (Cargill, Entrev. 15).
Por mais que não mude muito o que nós vendemos para os produtor, muda o
jeito com que nós vendemos para cada um. Não adianta, cada um tem um jeito
(Agrovence, Entrev. 30).
Estes argumentos indicam que para a empresa é fundamental compreender as
características de cada produtor, suas preferências e prioridades para criar uma relação
personalizada. Como argumentaram Marques et. al (2009), as táticas de venda variam
segundo sensibilidades pessoais e o princípio da simpatia e da disponibilidade é constante.
Além disso, o vendedor oferecerá os melhores preços e condições especiais de pagamento
para aquele cliente fiel e de boa credibilidade, cuja reputação conhece bem e que não deseja
perder para um concorrente. Paralelamente, redobrará seus esforços de conquista quando
estiver lidando com os filhos de antigos clientes e não perderá de vista a esposa do produtor,
pois ela também dá palpites a seu marido na hora de fechar um negócio importante.
Ainda vinculado às condições de atendimento, os produtores citaram a facilidade e a
conveniência como motivações importantes para definir o negócio, questões que estão
relacionadas aos benefícios obtidos (burocracia menor no acesso ao financiamento), à
simplificação das transações (acordos definidos verbalmente, cuja assinatura do contrato
ocorre só futuramente) e à possibilidade de obter maiores retornos financeiros (melhores
preços por ser um grande volume de produção entregue). Por exemplo, o fato da Dreyfus
exigir CPR e penhor da terra para o contrato futuro de compra/venda de soja acaba
desestimulando alguns produtores de comercializar o grão com essa empresa, dado que a
maioria das firmas exige apenas CPR. Nesse caso não se trata, necessariamente, do fato do
sojicultor não ter a sua situação fundiária regularizada, mas de aumentar a burocracia no
momento da transação econômica.
As empresas também foram questionadas sobre a presença de um perfil de sojicultor
mais adequado para negociar e quais os critérios de seleção destes (principalmente no caso do
financiamento e da venda com prazo safra, que são transações de maior risco70). Os primeiros
aspectos que apareceram nas entrevistas referem-se à situação econômica do produtor,
presença de CPR, infraestrutura e maquinários, além de ser proprietário da terra (o tamanho
da área deve corresponder ao volume de recursos envolvido na negociação). Estas dimensões
são analisadas para que as empresas possam se resguardar caso ocorra algum problema na
relação, tendo assim garantias reais. Também são averiguadas as condições edafoclimáticas
da região de cultivo, priorizando áreas planas, sem muita areia e com bom índice de
pluviosidade, visto que estas características interferem no desenvolvimento da atividade
agrícola. O entrevistado de uma revenda destaca esses argumentos.
Por primeiro, nos fizemos uma análise dos solos, se for abaixo de 15% de
argila nós não vendemos; se for 100% arrendatários, não vendemos, a não ser
que tenha uma garantia real de terceiros; se não tiver um nível de pluviosidade
significativo e na época certa, não vendemos. Analisamos também o histórico
do cliente na região. Aqui na nossa região, nós conhecemos todos os
produtores. Nas regiões novas, nós temos a Syngenta que atua no Brasil todo e
que tem um cadastro com bastante informação. E também pagamos outros
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Obviamente que no caso em que a negociação for pontual, a exemplo do pagamento à vista, esse tipo de
critério não ganha relevância. Contudo, como já foi destacado no Capítulo 2, a maior parte das relações não
ocorre desta maneira.
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órgãos e empresas particulares para obter essas informações de mercado. Se
chegar um cliente novo, no primeiro ano vai ser muito difícil ele comprar de
nós, a não ser que for à vista. Primeiro vamos buscar informação dele e se não
conseguir informação, não vamos vender. E precisa ter CPR também para
negociar com nós (SinAgro, Entrev. 2).
O histórico, isto é, a trajetória do produtor, sempre é destacado pelas empresas e, caso
esse dado não seja facilmente acessado pelos cadastros e na troca de informação com outras
firmas, contratam-se empresas especializadas em obter esse tipo de informação. O fato é que,
se não descobrirem a trajetória do cliente, não haverá negociação, mesmo que ele tenha CPR,
propriedade da terra, etc. Isso porque, como já comentado, a legalidade de um contrato, pura
e simplesmente, não é suficiente para oferecer garantias de que o produtor irá cumprir com os
acordos prévios. Portanto, no caso de novos clientes, com os quais não há relações de
confiança, reciprocidade, amizade, etc., a trajetória é um aspecto determinante.
As empresas também selecionam os produtores pautando-se em aspectos e valores
morais, como já havia sido indicado por Paulilo (1990) para o caso do sistema de integração
de aves e fumo em Santa Catarina. Nesse sentido, buscam-se os “bons sojicultores”, isto é,
pessoas “honestas”, “sérias”, “de família conhecida”, “pés no chão” (que realizam seus
investimentos conforme a sua condição financeira), que não se envolvem em problemas
comunitários, que estão morando há mais tempo na região, etc.
Tem produtor que nem o cara vindo com papel assinado não dá para confiar.
Nem com contrato assinado. A questão nem é se ele é um grande produtor ou
não. A questão é se ele é correto. E isso ai vem de berço (Cargill, Entrev. 15).
Você faz financiamento para produtor que você sabe que está investindo,
naquele produtor que você sabe que ele comprou terra, que você sabe que ele
investiu (Noble, Entrev. 29).
A gente sempre procura saber se aquele produtor que não fez loucura, não
comprou equipamento de mais, não investiu de mais, não fez casão de R$ 2
milhões na rua, que nem tem muitos aí que plantam 500 hectares e quer fazer
uma casa de R$ 2 milhões (Cargill, Entrev. 15).
Eu conheço todos os produtores da região. Tem os bons e os que prefere
comprar caminhoneta nova a pagar conta na rua (SinAgro, Entrev. 2).
Os relatos acima trazem o peso dos quadros cognitivos no processo de seleção dos
produtores. Chama atenção que, apesar de condenarem atitudes desonestas, a presença de
dívidas e o “nome sujo” não limita, em alguns casos, a relação com as empresas. Marques et.
al. (2009) alertam que muitas vezes se faz negócios com sojicultores endividados, a depender
do objeto da dívida e do contexto. Se o débito decorre da desvalorização das sacas de soja
face a valorização desenfreada dos insumos e equipamentos, não é imoral que muitos não
paguem determinadas contas e isso não depõe contra a “seriedade” e “honestidade” dos
agricultores.
Outras características também são consideradas pelas empresas, como: origem do
produtor, sendo que o fato de ser sulista pressupõe uma tradição no cultivo da soja e no
conhecimento deste mercado; ausência de procedimentos moralmente condenáveis, que vão
desde o tipo de investimento realizado até a presença de algum vício; origem familiar, pois o
sobrenome pode gerar certos benefícios nas negociações. Neste último aspecto, é interessante
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o comentário do entrevistado da Cargill, que afirmou ter feito um financiamento para um
cliente porque ele era casado com a filha de um grande produtor do município. Nesse caso, a
segurança em obter o pagamento vinculava-se tanto à posse de bens materiais por parte do
sogro (que funcionavam como uma garantia), como ao fato de que este era “um homem
honesto e pé no chão” (o que pressupunha que a filha e o genro também tivessem tais
atributos). Como bem argumentado por Almeida (2013), enquanto o financiamento bancário
está mais centrado no indivíduo, no crédito não oficial está em jogo um “nome” ou a
reputação de uma família. Portanto, o comportamento econômico, tomado no seu conjunto,
está inteiramente sujeito aos códigos morais e aos valores, visto que as transações mercantis
não são independentes do meio social (Weber, 1991 [1920]).
Nesse sentido, além dos aspectos “tangíveis” (propriedade da terra, cultivo da soja em
áreas adaptadas e presença de CPR, infraestrutura e maquinários), as negociações são
construídas e avaliadas com base nas relações de confiança e reciprocidade, no histórico de
relacionamento com o cliente e na conduta moral (honestidade, lealdade, seriedade, etc.).
Nesta direção, a ocorrência de um preço conveniente e de um contrato favorável é
insuficiente para assegurar uma transação mercantil: “mesmo que eu conseguisse vender por
um preço melhor o meu produto, se eu não conheço bem o produtor não dá pra fazer brique”
(SinAgro, Entrev. 2). “Conhecer bem”, além de pressupor algum tipo de relação
pessoalizada, implica em mapear com detalhes uma série de informações sobre o futuro
cliente. De um modo geral, estas informações envolvem detalhes sobre os negócios (presença
de dívidas, tipo de investimento, histórico de relacionamento com as empresas, etc.), bem
como relações domésticas no âmbito da família e na vizinhança (origem familiar,
comportamento na “sociedade”, se participa das festas, etc.). Resumidamente, “as estratégias
adotadas ao longo desse processo tendem a extrapolar aspectos estritamente técnicos
(econômicos, agronômicos ou jurídicos), abrangendo questões relativas à moralidade ou às
reputações construídas localmente” (Almeida, 2013, p. 57).
Como os negócios são definidos pelos elementos tangíveis, pelas relações sociais e
pelas reputações, isso acaba prejudicando os assentados da reforma agrária, uma vez que a
maioria deles chegou recentemente à região; alguns não eram produtores rurais e, portanto,
não constam no cadastro das empresas; não possuem título de propriedade da terra; não
detém maquinas, equipamentos e infraestrutura; geralmente são tachados como pessoas que
afetam a ordem, por estarem vinculados aos movimentos sociais, etc. Apesar destas
características irem contra os critérios das empresas, algumas acabam realizando negócios
com esse público. Neste caso a relação ocorre de duas formas. A primeira é por meio de um
uma relação muito vantajosa para a firma, como é o caso do Selo Combustível Social, que
acaba estimulando que as usinas estabeleçam relações com os assentados, não obstante o
elevado risco. Nesse sentido, os benefícios do Selo “compensam” os riscos. Contudo, como
já foi comentado, as firmas também procuram selecionar os produtores mais aptos, muitas
vezes elegendo técnicos agrícolas que são do próprio assentamento, por serem atores que
possuem informação privilegiada sobre a situação dos agricultores que ali vivem. A segunda
forma é através das relações de confiança, que levam um tempo maior para serem construídas
e estabelecidas. Entretanto, os vínculos deste tipo ganharam mais força nos últimos anos,
desencadeado após o principal público das revendas de insumos (produtores com maiores
dimensões fundiárias) ter se organizado coletivamente. A perda destes clientes estimulou a
inclusão dos assentados como um possível alvo de negociação.
Os diferentes aspectos elencados até o momento apontam que as relações construídas
no mercado da soja não são, simplesmente, transações oportunistas e utilitaristas
desconectadas do território e da sociedade. Em vez disso, o que se vê é uma relação de
interdependência entre as ações econômicas e as demais dimensões da sociedade,
aproximando-se das discussões trazidas tanto por autores clássicos da sociologia (Durkheim,
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1983 [1950] e 1995 [1893]; Weber, 1991 [1920]) como por aqueles ligados à Nova
Sociologia Econômica (Granovetter, 1985; Fligstein, 2001; Zelizer, 2003; Steiner, 2006;
entre outros). Nessa linha, as atividades econômicas estão imersas na vida e na estrutura
social, não constituindo um ponto de encontro entre atores anônimos, que aí só podem
relacionar-se de maneira efêmera. Além disso, as transações mercantis não são construídas
exclusivamente na lógica da racionalidade econômica, sendo comum encontrar atores que
optam por negociar com firmas que apresentam um menor retorno financeiro dado um
conjunto diverso de elementos que são considerados no momento das trocas. Como sugere
Abramovay (2009), ao abrir a “caixa-preta” do mercado, o que se encontra em seu interior
são laços sociais e interações que os indivíduos procuram permanentemente dotar de
significado.
A racionalidade econômica não se prende a meios propriamente econômicos, e
sim, se estrutura em um conjunto de relações sociais capazes de potencializar
a ação econômica. O que se troca não é apenas commodities, se troca outros
tipos de “mercadorias”: cordialidade, afetividade, confiança, tradição,
conhecimento, esperança (Fernández, 2009, p. 74).
Outro aspecto importante é a temporalidade das relações econômicas entre
agricultores e empresas no mercado da soja, que não tem um começo e um fim pré-definidos
(ao contrário do contrato formal e jurídico, que possui prazos de execução). Como destacado
por Fernández (2009), as interações que os produtores estabelecem com as empresas, com os
gerentes, com os técnicos e com os vendedores são mantidas, alimentadas, controladas e
vigiadas para além da temporalidade da mercantilização ou da transação dos produtos. Por
isso são “importantes as visitas de cortesia, os presentes distribuídos, o favor concedido pela
prorrogação de um contrato, no ‘jeitinho’ que não está previsto na norma da empresa” (p. 75).
Conforme Durkheim (1995 [1893], p. 217), os atores que estabelecem uma relação mercantil
não têm contatos externos e passageiros que ocorrem de modo superficial, precário e instável.
Ao contrário, “os membros são unidos por vínculos que se estendem muito além dos
momentos tão curtos em que a troca se consuma”.
Ao aproximar a proposta teórica apresentada na Introdução com os resultados
discutidos até o momento, é possível dizer que as relações de troca entre produtores e
empresas no mercado da soja estão baseadas, condicionadas e influenciadas por três grandes
esferas – instituições, redes sociais e quadros cognitivos – que atuam de forma interrelacionada e encadeada. Estes três blocos estão fundamentados no referencial proposto por
Jeans Beckert (2009; 2010), que procura reconhecer a complexidade que envolve os
processos e as dinâmicas do mercado, rompendo com relativo isolamento e segmentação dos
enfoques presentes na NSE. Para Beckert, a coordenação dos mercados inclui tanto as
instituições como os valores e as redes sociais.
Dentro da esfera institucional estão as regras formais e informais estabelecidas pelos
atores do mercado, Estado e grupos de interesse, que são acionadas para reduzir a incerteza
da transação, construir instrumentos de proteção e confirmar as expectativas (Beckert, 2010).
Como já foi descrito, no mercado da soja as regras são materializadas em contratos, que
muitas vezes definem preço, prazos, formas de pagamento, etc. Essa esfera é considerada por
todas as pesquisas empíricas que analisam o mercado da soja, mas ganha mais destaque nos
estudos da ECT, que enfatizam que a presença de contrato e CPR é indispensável para a
materialização de uma negociação entre produtor e empresa. Estes instrumentos são
amplamente utilizados porque asseguram à empresa o recebimento do grão e garantem ao
produtor a obtenção dos serviços e produtos previamente estabelecidos. Contudo, é
importante frisar que os elementos institucionais não estão restritos à legalidade, pois, como
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pôde ser visto, existem muitos acordos verbais e “contratos de palavra” que são efetivados –
tanto com grandes grupos quanto com assentados da reforma agrária.
Em relação às redes sociais, elas também são fundamentais na realização dos
negócios. Inclusive, quando as empresas são novas na região, elas contratam pessoas que
atuam no local para fazer a ponte entre o cliente e a firma, pois são indivíduos que conhecem
o público-alvo e que também é reconhecido por ele. Além disso, as redes são centrais para
que os produtores possam participar de estratégias coletivas para ampliar seu poder frente às
empresas – isso porque, para integrar uma cooperativa ou um grupo de compra de insumos é
preciso ser indicado por outro associado e ter a aprovação da maioria (o que pressupõe ser
conhecido por todos e ter uma boa reputação). Entretanto, essa esfera abarca mais do que as
redes stricto sensu, pois ficou evidente que o mercado da soja está baseado em estruturas de
interação regulares que se apoiam na confiança, na reciprocidade, na trajetória de
relacionamento, nos vínculos familiares, na amizade, na lealdade e no compromisso mútuo,
rompendo com a interpretação de atores desconhecidos – inclusive porque se trata de
municípios pequenos em que a atividade tem grande visibilidade regional e “todo mundo
conhece todo mundo”. Como bem destacam Beckert (2010) e Steiner (2006), as relações
sociais são fundamentais para o desenvolvimento das relações econômicas, na medida em
que a escolha entre um fornecedor e outro varia conforme a trajetória das interações
estabelecidas ao longo dos anos. Portanto, a geração de confiança é uma condição prévia
fundamental para a transação mercantil entre os atores, além de ser um dos instrumentos que
as mantêm.
O quadro cognitivo, por sua vez, diz respeito à importância dos elementos subjetivos e
dos valores simbólicos, que estão presentes em qualquer tipo de mercado e relação
econômica (Wanderley, 2002; Zelizer, 2003). Nas negociações entre produtores e empresas
estes valores aparecem quando os entrevistados apontam que, para a relação, são
fundamentais a seriedade, a honestidade, a transparência e a competência, bem como as
reputações de sucesso, empreendedorismo, etc. Entre os elementos simbólicos que estimulam
a relação econômica, pode-se destacar ainda a presença do status, que é levado em conta
pelos sojicultores ao participarem de cooperativas que estabelecem rígidos critérios para a
entrada dos seus associados ou ao negociarem com empresas que fazem uma seleção dos seus
clientes, incluindo o recebimento de prêmios aos “melhores produtores”. Nesse sentido, ser
associado ou ser premiado gera uma condição de destaque e prestígio em determinados
contextos. Na seleção dos “bons” produtores também é evidente a presença dos aspectos
morais, no momento em que as empresas buscam clientes que não apresentem vícios, dívidas,
problemas comunitários, além de pertencerem a uma família conhecida ou que tenha origem
no Sul do país – o que pressupõe uma série de valores e qualificações. Mais do que regras,
padrões e conceitos definidos pelas empresas, trata-se de percepções e pontos de vistas de
técnicos, vendedores e gerentes.
Portanto, toda relação mercantil perpassa por estas três grandes esferas, ainda que em
alguns casos seja possível a existência de certa preponderância dos elementos institucionais
(quando a grande escala de venda condiciona melhores condições de pagamento aos
produtores), das redes sociais (quando não se possui garantias e a aquisição dos insumos nas
revendas se pauta fundamentalmente nas relações de confiança) ou dos quadros cognitivos
(quando as empresas negociam com produtores que “tem dom” ou que possuem determinadas
qualificações morais).
Em suma, o caminho das relações de troca é trilhado a partir de múltiplos elementos,
como melhor preço, condições dos contratos, histórico de relacionamento, confiança,
amizade, vínculos familiares, reciprocidade, lealdade, compromisso moral, transparência,
honestidade, status, competência, condições de atendimento, conveniência, etc. Esse mix de
ingredientes demonstra que, na base das relações comerciais, os limites entre economia e
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sociedade são indiscerníveis. Talvez o principal exemplo seja o vínculo entre amizade e
negócio, que está na base de muitas transações realizadas entre produtores e empresas no
mercado da soja. Esses resultados demonstram que não se trata de trocas anônimas,
desprovidas de conexões entre os atores e o território, mas de transações econômicas
mantidas por elementos sociais, culturais, históricos e políticos, em que incidem relações de
confiança e reciprocidade, em paralelo aos conflitos e tensões. Nesse sentido, há uma série de
acordos tácitos que são, a todo o momento, testados e renegociados.
***
A maior parte das análises sobre o tema da governança e da coordenação
interorganizacional nas cadeias de suprimento da soja está balizada no preço e na presença
dos contratos formais para reduzir o risco. Para estas investigações, a mobilização de outros
elementos não seria necessária porque se trata de um mercado caracterizado pela baixa
diferenciação dos produtos, pela presença de muitos ofertantes e compradores, pela ausência
de uma firma líder consolidada, pelos preços padronizados internacionalmente e pela baixa
complexidade tecnológica. Baseando-se nestes pressupostos, as relações de compra e de
venda ocorrem sem vínculos de mutualidade e de confiança, pois as relações
interorganizacionais duradouras são ausentes – nesta perspectiva, a temporalidade da
transação se limita à validade do contrato.
Entretanto, os resultados desta tese apontam justamente na direção contrária. O fato
de a soja ser uma commodity, ter um preço padronizado, não apresentar muita diferenciação
nos produtos e ter empresas com estratégias muito semelhantes potencializa o uso de outros
aspectos que fogem a uma relação moderada exclusivamente a partir dos arranjos
institucionais formais (jurídicos e econômicos). Em sentido oposto, as relações pautam-se em
uma variedade de elementos, que são perpassados por questões sociais, culturais, políticas,
históricas, etc. Mesmo que a arena das relações de troca seja baseada em uma tensão
internalizada, as interações entre produtores e empresas também são balizadas pela parceria,
amizade, confiança, reciprocidade, etc. Apesar de parecer dicotômica, esta transação é
permeada por um jogo de forças que envolve diferentes componentes, que podem ser
complementares ou contraditórios, a depender do contexto em que são acionados e do plano
de fundo presente. Em suma, por trás das lavouras planas e uniformes de soja em Mato
Grosso, existe um conjunto amplo, diverso e complexo de atores e relações que estão
“fazendo este mercado funcionar”.
Os processos de crescente internacionalização da cadeia da soja, de concentração nos
grandes produtores e em poucas empresas, contínua mudança tecnológica, profissionalização
das formas de gestão, etc. não criam uma maior autonomização da esfera econômica em
relação às demais. Em vez disso, os atores procuram mobilizar os elementos sociais,
culturais, familiares e políticos, para convertê-los em maior estabilidade no mercado e,
paralelamente, maior viabilidade econômica.
Apesar da crescente inserção da soja nas cadeias globais, o espaço local continua
sendo um “lócus” estratégico para o funcionamento deste mercado, como pôde ser visto na
relação direta entre produtor e técnico/gerente, nas transações mercantis definidas a partir das
reputações locais, na importância dos espaços de sociabilidade e dos eventos na construção
das negociações, no poder político dos sojicultores, entre outros. Em suma, a esfera local não
se constitui em uma simples base para produção de matéria-prima, visto que ela se mantém
como espaço central de interação entre os atores na cadeia da soja, mesmo com este mercado
inserido em redes globais. O grão de soja, ao ser colhido, perde o vínculo com a sua região de
origem; as relações entre produtores e as empresas, por sua vez, seguem enraizadas.
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Entretanto, cabe destacar que, no caso do grupo El Tejar, há uma situação
diferenciada, visto que o êxito dos grandes grupos empresariais está na
gestão integral do sistema como negócio, aproveitando o melhor preço e a
melhor tecnologia na contratação dos serviços, buscando o menor preço dos
insumos com as transnacionais, “saltando” a maior quantidade de
intermediários locais que estão no caminho que separa o grão do porto,
negociando (graças ao volume) os melhores preços com os exportadores [...].
O território neste modelo de agronegócio é definitivamente a economia global
(Gras e Hernández, 2013, p. 42-43).
Paralelamente, El Tejar também precisa construir mecanismos de “presença” nas
áreas de cultivo, fugindo em alguns momentos desta perspectiva impessoal e desconectada
das dinâmicas regionais. Isso foi visto na necessidade de contratar técnicos que tenham uma
postura moral que seja respeitada e bem aceita pelos produtores e pelas empresas de serviços
terceirizados. Nessa direção, a reprodução das suas atividades também depende das
interações sociais e econômicas estabelecidas localmente. O que muda são os mecanismos
que a firma aciona para se fazer presente (que ocorre através das pessoas que passam a
trabalhar com o grupo argentino) e o grau desta imersão (que é menor quando comparado aos
demais tipos de produtores).
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CONCLUSÃO

Ao longo desta tese foi possível discutir e analisar o mercado da soja nas suas
diferentes escalas, iniciando no nível global, passando pelo supranacional (Cone Sul),
nacional (Brasil), estadual (Mato Grosso) e aterrissando, enfim, no plano local (Mesorregião
Sudeste Mato-Grossense, com ênfase nos municípios de Campo Verde e Primavera do Leste).
Um aspecto comum e perceptível em todas as escalas foi o elevado grau de inserção desta
cadeia nas redes globais de produção, que se observa a partir de diferentes movimentos e
dinâmicas.
Provavelmente, a característica mais evidente da internacionalização da cadeia
produtiva da soja diz respeito à presença das empresas transnacionais, que são líderes deste
mercado independentemente do recorte espacial analisado. Desse modo, são praticamente os
mesmos nomes que aparecem no plano global e local, como é o caso da Yara, Mosaic, Potash
e Agrium no setor de fertilizantes; Bayer, Syngenta, Basf, Monsanto, Dow e DuPont nos
defensivos e sementes; CNH, AGCO e John Deere na indústria de máquinas e equipamentos
agrícolas; ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus no esmagamento da soja e nas exportações in
natura. Além de se manterem entre as principais corporações do setor, estas firmas
ampliaram as suas fatias de mercado nos últimos anos a partir de diferentes estratégias, como
fusões, aquisições e parcerias (joint venture); investimentos estratégicos na área de ciência,
tecnologia e inovação; formação e capacitação de recursos humanos; recuperação e
ampliação da infraestrutura e da logística, incluindo armazenamento e transporte rodoviário,
hidroviário e ferroviário.
Além destas estratégias, as principais empresas do elo a jusante passaram a investir
nas outras etapas da cadeia produtiva, como a produção e venda de insumos, oferta de
financiamento, assessoramento técnico, compra do grão, processamento, produção de óleo,
farelo e biodiesel, exportação da soja in natura e venda de mercadorias prontas para o
consumo (tanto no mercado doméstico quanto no internacional). Esta iniciativa, conhecida
como verticalização da produção, além de elevar a margem de lucro, reduzir custos
produtivos e de transação, minimizar riscos e gerar complementaridades e sinergias entre os
diferentes setores, tornou o produtor rural mais dependente de uma mesma empresa71. Ao
atuarem em diferentes países e de forma verticalizada, estas corporações fortaleceram um
comércio intrafirma transnacional (um exemplo é quando a Bunge direciona a produção
agrícola do Cone Sul à Ásia e à Europa, enquanto que estes países enviam fertilizantes para
as unidades da Bunge na América Latina). A atuação global e vertical das empresas
transnacionais, além de dinamizar sua competitividade e ampliar suas margens de lucro,
intensifica ainda mais os processos de internacionalização dos mercados, concentração
empresarial e desnacionalização das ﬁrmas. Vale destacar que a verticalização também
começou a ser acionada pelos produtores mais capitalizados, que passaram a investir em
atividades complementares à agricultura, como a produção de sementes, revenda de insumos,
armazenamento, transporte e logística.
Até recentemente, a presença de firmas transnacionais no sistema agroalimentar
estava atrelada quase que exclusivamente ao setor industrial, atacadista e varejista.
Entretanto, houve uma importante transformação dessa dinâmica, com a entrada de grandes
grupos de produção agropecuária, que passaram a trabalhar com o cultivo agrícola em
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Embora tenha sido usada ao longo deste trabalho a tradicional divisão de cadeia produtiva (segmento a
montante, produtor rural e segmento a jusante), com os movimentos de verticalização essa nomenclatura teve
sua relevância analítica reduzida ao longo dos últimos anos.
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diferentes países de forma simultânea. Além das vastas superfícies de terra, chama atenção a
gestão altamente profissionalizada, a quase inexistência de capital fixo, a organização da
produção em redes de negócios, a contratação de serviços terceirizados e o intenso uso do
capital financeiro. Os principais grupos são El Tejar, Los Grobos, Adecoagro, MSU e Cresud,
que têm origem na Argentina, mas se espraiaram para Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Na
safra 2011/12 estes cinco grupos plantavam mais de 2,5 milhões de hectares nos cinco países
(valor próximo à superfície da Bélgica), com a maior parte das áreas destinada ao cultivo da
soja.
Outra característica da globalização do mercado da soja é o crescente peso que as
variáveis externas exercem no plano local. Um dos principais exemplos é a centralidade que
o preço internacional do grão desempenha no custo de produção e na venda, uma vez que a
diferença entre o valor cotado na Bolsa de Valores de Chicago e aquele pago na sede do
município é cada vez mais reduzida (a variação vincula-se, sobretudo, ao custo do
transporte). Inclusive os produtores rurais, independente da sua escala produtiva, atualizamse diariamente sobre a cotação da saca de soja em Chicago e na região, informação que
advém da cooperativa, do sindicato e da associação de produtores, que enviam as cotações
diariamente por e-mail e por mensagem de celular. Além disso, os produtores assistem o
Canal Rural e escutam a emissora local de rádio, que divulga os valores em horários préestabelecidos. A assistência técnica é outra fonte de informações, mas que atua em momentos
específicos, como quando ocorre o aumento repentino no valor do grão.
O aumento das exportações sobre a produção total também indica a intensa inserção
do complexo soja nas redes globais. Nesse sentido, determinadas mudanças no mercado
chinês, por exemplo, impactam diretamente no cenário setorial nacional. Em paralelo,
também cresceram as importações de insumos (principalmente fertilizantes e defensivos), que
são fundamentais para manter o padrão produtivo atual. Não menos importante é o
desempenho produtivo dos outros países (como o aumento ou a queda na produção), que
pode beneficiar (ou não) os atores situados em outras nações, que estão envolvidos com a
oleaginosa. Portanto, movimentos que ocorrem fora dos limites nacionais acabam impactando
o desempenho do mercado local de forma direta e imediata.
O mercado da soja também é caracterizado pelas impressionantes mudanças
tecnológicas na agricultura, pelos modernos processos de gestão e pelas novas vias de
comunicação e informação. Em Mato Grosso estas inovações estão mais difundidas, com
percentuais acima da média nacional. Isso se deve, principalmente, à presença de grandes
propriedades (41% da produção de soja é oriunda de estabelecimentos com mais de cinco mil
hectares de área total), que possuem melhores condições de investimento e planejamento.
Embora os agricultores familiares e os assentados da reforma agrária também usufruam do
plantio direto e das sementes transgênicas, eles geralmente não têm acesso às tecnologias de
precisão e à gestão profissionalizada.
O crescimento da participação do capital financeiro na agricultura indica a
progressiva inserção do mercado da soja no plano internacional, visto que o atual modelo de
produção está cada vez mais calcado em capitais estrangeiros e extra-agrários. Além dos
programas estatais, em especial o SNCR e a PGPM, que foram implementados no contexto
de modernização da agricultura no Brasil, ganhou visibilidade nos últimos anos o mercado
futuro e os fundos de investimento. O primeiro diz respeito a contratos de compra e venda
que são negociados na bolsa de valores, enquanto o segundo habilitou o ingresso de capitais
nacionais e estrangeiros na produção agropecuária, incluindo recursos para a aquisição de
terras.
Em suma, é evidente a crescente internacionalização do mercado da soja nas
diferentes escalas, que se observa na concentração em empresas transnacionais (nas
diferentes fases da cadeia produtiva), no aumento da participação do capital financeiro na
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agricultura, na forte dependência das variáveis internacionais (preço, demanda e oferta), na
institucionalização de formas de governança global, na maior concentração fundiária e
produtiva, na estreita ligação entre técnica, ciência e informação, etc. Como foi destacado ao
longo desta tese, não se trata de características e elementos recentes, mas da aceleração de
situações que já estavam presentes nas análises sobre os complexos agroindustriais nas
décadas de 1970 e 1980.
Grande parte dos aspectos contemporâneos do mercado da soja brasileiro também
pode ser encontrado nos demais países do Cone Sul que produzem o grão. Apesar das
diferentes e particulares trajetórias econômicas, políticas, culturais, organizacionais,
científico-tecnológicas e jurídico-institucionais, o crescente grau de globalização da cadeia
produtiva da soja acaba condicionando uma forte similaridade e inter-relação entre Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Ao olhar para esta escala intermediária entre o global
e o nacional, ficou claro que muitos processos não são particulares à situação brasileira, mas
se relacionam a dinâmicas compartilhadas no plano regional. O próprio movimento
simultâneo de expansão do grão no Cone Sul fez com que algumas empresas de insumos e de
compra da oleaginosa (além dos grandes grupos transnacionais de produção agrícola)
estabelecessem estratégias em nível regional, o que torna pertinente a ampliação da escala de
análise para compreender os movimentos atualmente em curso.
Não obstante a inquestionável inserção da cadeia produtiva da soja nas cadeias globais
de valor, esta tese aprofundou sua análise no “funcionamento” deste mercado em nível local,
sobretudo nas relações de troca entre produtores rurais e empresas de diferentes setores. A
pesquisa foi calcada na hipótese de que as transações mercantis entre sojicultores e firmas
não se pautam exclusivamente na lógica financeira e comercial (maior viabilidade
econômica) e nas relações impessoais, tendo peso uma série de outros elementos, como
valores morais, confiança, reciprocidade, etc. As ideias que alimentaram esta hipótese foram
definidas em contraponto aos estudos que argumentam que a relação entre produtor e
empresa se dá a partir dos preços mais convenientes e das melhores condições de contratos,
de modo alheio às dinâmicas sociais, históricas, políticas e culturais.
Os resultados desta pesquisa apontam para a importância de um conjunto bastante
amplo de aspectos que definem e mantêm as negociações ao longo das safras, que foram
agregados em três grandes esferas: instituições, redes sociais e quadros cognitivos. As
instituições compreendem as regras e os acordos que regem a transação, que geralmente são
materializados em um contrato que define o preço do produto, as condições de pagamento, os
prazos, etc. Mas, ao contrário do que a maioria dos estudos argumenta, o preço e o contrato
não são os únicos elementos que garantem a efetivação de uma transação, ainda que eles
sejam importantes. Dentro da esfera das redes, ganham importância as relações sociais, que
são centrais nas negociações porque grande parte delas ocorre de forma pessoalizada,
baseando-se em estruturas de interação regular que se apoiam na confiança, na reciprocidade,
na trajetória de relacionamento, nos vínculos familiares, na amizade e no compromisso
mútuo. Os quadros cognitivos, por sua vez, evidenciam o peso que os elementos culturais,
subjetivos e simbólicos exercem nas relações econômicas, uma vez que uma série de
reputações acaba potencializando, ou não, a transação mercantil. Entre as reputações,
valoriza-se a seriedade, honestidade, transparência, competência, empreendedorismo, origem
familiar, etc.
Assim sendo, a pesquisa pôde confirmar a hipótese inicial, ainda que houvesse uma
imprecisão ao atrelar uma maior ou menor presença destes elementos conforme a escala
econômica e produtiva dos atores. Acreditava-se, por exemplo, que, no caso dos grandes
produtores rurais, as relações de troca estariam focadas nos melhores preços e nas condições
mais favoráveis do contrato, uma vez que estes atores estão em diferentes regiões de forma
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simultânea, têm uma gestão mais profissional, atuam de forma verticalizada e negociam
grandes escalas com as principais empresas transnacionais do setor.
Entretanto, ao longo da pesquisa, foi possível perceber que os elementos
institucionais, as redes sociais e os quadros cognitivos comparecem de forma simultânea nos
diferentes perfis de sojicultores, independentemente das suas estratégias produtivas e das suas
dimensões econômicas. O que se altera, entretanto, é o grau com que estas dimensões se
fazem presentes, uma vez que os elementos institucionais formais ganham mais peso entre os
grandes produtores rurais. De toda forma, as redes sociais e os quadros cognitivos também
exercem influência, principalmente no caso dos grandes grupos familiares (Bom Futuro,
Amaggi, Itaquerê, Pinesso, etc.), que têm um forte envolvimento com o tecido social e
político. Mesmo no caso do El Tejar, que muitas vezes compra insumos e vende soja em
escala supranacional, é central, além das estruturas normativas, a presença de relações de
confiança (na firma, na marca do produto, nos serviços, etc.), a existência de valores
compartilhados (seriedade, honestidade, transparência, etc.) e a incidência de formas de
conduta comum (busca pela eficiência, competitividade, etc.).
Apesar dos sojicultores se inserirem de forma crescente nas redes globais, como é o
caso dos grandes grupos familiares, eles continuam fomentado instrumentos de “presença”
nos espaços locais (participação ativa nos eventos regionais, aparência nas revistas sobre
empreendedorismo, vínculo com a política, liderança nas entidades de representação, etc.).
Estas estratégias são de suma importância para estes grupos, tanto para legitimar suas
atividades, como para facilitar a negociação com os outros atores produtivos. Como foi
destacado, seguir os trâmites oficiais de algumas empresas, como é o caso das transnacionais,
demandaria um tempo demasiado e uma grande burocracia, que pode ser evitada na relação
direta com os gerentes das firmas. Mas, para que as transações “no fio do bigode” sejam
construídas, é fundamental essa “presença” no âmbito local, reforçando sua imagem de
“pioneiro” e de empresa “familiar”, que é alimentada via relações e redes sociais. No caso do
El Tejar, a “presença” ocorre via quadro técnico, que é central na articulação entre o grupo
argentino, os proprietários de terra e as empresas de serviços terceirizados.
Porém, esta estratégia de se fazer “presente” no âmbito local não é construída somente
pelos produtores rurais. O fato das corporações transnacionais estarem vinculadas às
estratégias globais das matrizes, que atuam em diferentes países para maximizar a sua
rentabilidade final, não implica em um completo desenraizamento de suas ações. Ao
contrário, para que ocorra a ampliação de retornos financeiros e de rendimentos, é
fundamental que estas empresas estejam na base local por meio das suas filiais. Essa
“presença” acontece de diferentes maneiras, que vai desde a contratação de funcionários que
sejam conhecidos na região e que tenham uma ampla rede de contatos, o que dá uma boa
reputação à empresa, até a participação em feiras, festas, bailes, etc., em que atuam com o
patrocínio e com o comparecimento do quadro de funcionários no dia das comemorações. Em
suma, as próprias firmas transnacionais precisam atuar localmente para alimentar o seu alto
grau de inserção nas cadeias globais, o que acaba condicionando ações e estratégias
espacializadas. O poder das grandes empresas está, justamente, em articular suas estratégias
de acumulação nas diferentes escalas, o que é difícil de ser feito pelas firmas pequenas que
atuam no âmbito local e estadual.
É preciso reconhecer que a forte influência que os aspectos sociais, culturais,
familiares e políticos exercem sobre as relações de troca no mercado da soja está atrelada às
próprias características regionais do Sudeste Mato-Grossense. Nesse sentido, a trajetória de
ocupação do território nas décadas de 1970 e 1980 tem uma influência importante, dado que
os produtores, na maior parte “gaúchos”, ainda ocupam posição de destaque na região e na
estrutura social, política e econômica dos municípios. Da mesma forma, a maioria dos
técnicos, gerentes e diretores das empresas está ali há mais de 20 anos, conhecendo em
199

profundidade os atores envolvidos nas atividades agrícolas. Além disso, os espaços urbanos,
que possuem menos de 50 mil habitantes, exercem uma centralidade enquanto local de
moradia da maioria dos sojicultores e como sede de revendas, prestadores de serviços,
indústrias, cooperativas, etc., o que favorece o contato mais direto entre os atores e possibilita
que “todo mundo conheça todo mundo”. Não menos importante é a propriedade da terra em
grande parte dos estabelecimentos agropecuários, o que pressupõe um maior enraizamento e
uma menor rotatividade dos produtores nestes municípios, quando em comparação com
locais onde a incidência de áreas arrendadas é predominante. Nesse sentido, trata-se de uma
região onde existe um conjunto de processos e relações que está relativamente estabilizado,
cuja estrutura social agrária não se depara com a entrada frequente de novos atores nacionais
e estrangeiros, principalmente para produção agrícola (diferentemente do que ocorre, por
exemplo, em outras regiões do Cone Sul). Como destacado por Henderson et al. (2002), estas
configurações locais e os contextos sociopolíticos dentro dos quais as redes de produção
estão enraizadas, acabam sendo elementos que definem parte importante do perfil das
atividades econômicas e das relações de troca.
Não obstante, cabe destacar que a “crise” que ocorreu entre 2004 e 2007 – marcada
pela queda dos preços, ferrugem asiática, variabilidade climática, aumento do custo de
produção, defasagem cambial e tensões ambientais – fez com que produtores, empresas e
revendas “roessem o contrato”, o que significa tanto o não cumprimento com as condições
previamente definidas (não entregar a produção ou não saldar o preço estabelecido pelo
produto) quanto a ruptura do compromisso dentro da legalidade (a exemplo de preferir pagar
a multa estabelecida no documento em vez de seguir o acordo prévio). Procurando evitar o
rompimento das obrigações previamente definidas, bem como os conflitos e as tensões,
outros mecanismos passaram a ser acionados para reduzir o risco da relação entre produtores
e empresas – trata-se de componentes que já estavam presentes anteriormente, mas que
ganham maior força e visibilidade após a “crise”.
Ainda que a maior parte das negociações continue sendo mediada pelo contrato
(principalmente via CPR) e que tenha ocorrido um acompanhamento mais regular dos
técnicos junto aos produtores, esta “crise” reforçou a concepção de que a legalidade stricto
sensu não é suficiente para garantir o cumprimento dos acordos estabelecidos, apesar de ser
um importante instrumento. Nesse sentido, é necessário articular um conjunto de ingredientes
para que possa ocorrer a transação entre os atores: preço, condição do contrato, histórico de
relacionamento, confiança, amizade, vínculos familiares, reciprocidade, lealdade,
compromisso moral, transparência, honestidade, competência, condições de atendimento,
conveniência, etc.
Foi particularmente interessante perceber como alguns compromissos distanciam-se
da regulamentação jurídica e aproximam-se de uma regulamentação social, em que ganham
força os acordos verbais, também chamados de “contrato de palavra”. O próprio “contrato
legal” (que geralmente é mediado por CPR e envolve garantias reais) não é completamente
definido e guiado pelas normas jurídicas, pois a assinatura do contrato nunca é o início de
uma negociação. Isso porque toda negociação é, necessariamente, processual. Após definido
o interesse de ambos os atores em determinada transação, eles buscam conhecer a fundo o seu
parceiro de troca, mapeando um conjunto bastante amplo de informações, como condições
produtivas e econômicas, formas de investimentos, histórico de relacionamento, presença de
dívidas, origem familiar, comportamento social, etc. Em todas as entrevistas, foi unânime o
relato de que “não se negocia com quem não se conhece”.
Nesta direção, um aspecto central, que perpassa praticamente todas as trocas, é a
identificação dos “bons” e “maus” produtores/gerentes/técnicos/empresas. Estas reputações
têm como objetivo evitar relações mercantis com um eventual ator “tranqueira”,
“problemático”, “nó cego”, “picareta”, etc. As características e propriedades que definem
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“bons” ou “maus” estão associadas, sobretudo, às definições construídas localmente, onde
alguns elementos potencializam o rótulo de “bom”, como o fato de ser oriundo de uma
família conhecida e originária do Sul do país; ser fiel aos prazos e compromissos; “não pular
de galho em galho” (isto é, ser leal a uma única firma, não mudando de empresa com
frequência, principalmente no setor de insumos); não se envolver em brigas; ter boa índole;
ser correto, idôneo e transparente; não ter vício; participar dos eventos locais; não fazer
investimentos desnecessários (como construir uma casa antes de pagar os credores), etc.
Nesse sentido, são percepções, valores, qualificações e reputações pautadas em múltiplos
componentes, que vão se refletir nas escolhas dos atores, na sua posição frente a
determinados contextos e na definição das suas estratégias de negócio.
Nesse cenário, pode-se dizer que esta tese trouxe novos elementos para a análise do
mercado de commodities, ao utilizar um referencial teórico multidisciplinar pouco explorado
no Brasil, que geralmente é usado em pesquisas voltadas aos circuitos alimentares curtos e
aos canais de comercialização alternativos e diferenciados, vinculados principalmente à
agricultura familiar. Neste trabalho sobre o mercado da soja, as decisões estratégicas, os
arranjos organizacionais e as configurações empresariais são tratados à luz de outros
elementos que destoam da lógica exclusivamente produtiva, comercial e financeira, ganhando
um importante peso a dimensão social, política, cultural e histórica. O fato de haver pouca
diferença no preço, nas características do produto e nas estratégias das empresas potencializa
o uso de outros componentes que fogem de uma relação moderada exclusivamente nos
arranjos institucionais formais (jurídicos e econômicos). Portanto, os resultados desta tese
apontam que o preço e as condições dos contratos são fatores condicionantes da transação
mercantil, mas não são os elementos determinantes dessas relações.
Em suma, esta tese procurou analisar um fenômeno econômico (relação de troca entre
produtores rurais e empresas na cadeia produtiva da soja) a partir de uma abordagem e de
uma metodologia mais próxima à sociologia (ou à sociologia econômica). Esta perspectiva
parte da concepção de que o mercado não é resultado de um arranjo espontâneo de agentes
econômicos, mas fruto de um conjunto de decisões institucionais (políticas, jurídicas e
econômicas), de relações pessoais e de valores culturais. Portanto, o mercado não é um ponto
de equilíbrio entre oferta e demanda, ao qual se chegaria pela ação independente, soberana,
instrumental e atomizada de indivíduos que não guardam qualquer tipo de relação
permanente uns com os outros. Ao contrário, as transações mercantis são inseparáveis do
contexto social, político e cultural, o que faz com que o mercado esteja imerso nos valores e
nas pressões sociais. Como diria Bourdieu (2001), as trocas nunca são completamente
reduzidas a sua dimensão econômica.
A análise das relações de troca como uma arena socialmente construída foi de extrema
importância para reconhecê-la como um espaço onde os atores se conhecem, cooperam,
colaboram e/ou disputam diferentes tipos de recursos. O interesse mútuo e a dependência
recíproca contribuem para que haja uma maior estabilidade nas transações mercantis entre
produtores e empresas, dado que o vínculo é estratégico para ambos. Obviamente que a
presença de um plano de fundo favorável aos atores envolvidos no setor, como foi encontrado
durante a pesquisa de campo, favoreceu que as relações de confiança e reciprocidade se
sobressaíssem aos conflitos e divergências. Apesar disso, não é possível desconsiderar a
existência de uma tensão constante entre produtores e empresas. Isso estimula que tanto as
firmas como os produtores arquitetem estratégias para ampliar seu poder de mercado e, nas
palavras de Fligstein, “construir mundos estáveis”. Foi interessante averiguar a organização
de parcerias entre as agroindústrias, de modo que as firmas dominantes alcançam estabilidade
na concorrência por meio de estratégias cooperadas, protegendo-se coletivamente de “maus
produtores” e fracionando o mercado para que uma empresa não avance sobre o “domínio”
da outra. Do outro lado, os sojicultores também desenvolveram mecanismos para se proteger
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e expandir o seu poder nas relações de troca, com destaque para a criação de cooperativas,
organização formal dos grupos familiares, formação de grupos de compra de insumos e
intermediação do sindicato nas relações entre assentados e usinas de biodiesel.
Para finalizar, vale destacar que o termo “agronegócio” no Brasil está fortemente
ligado ao intenso processo de desenvolvimento técnico-científico, onde se sobressai a
imagem de eficiência e competitividade agropecuária (geralmente ilustrada por fotos da
produção agrícola em área plana, uniforme e com grandes colheitadeiras). A própria palavra
“agronegócio” supõe, na sua denominação, a presença das relações comerciais, como se os
vínculos estabelecidos nesta atividade ficassem restritos a isso. Nesse sentido, tanto a imagem
difundida como o termo utilizado para denominá-lo camuflam uma série de elementos,
dinâmicas e processos que escapam destes componentes pautados nas negociações com fins
produtivos, financeiros e comerciais. Em paralelo a isso, existe um conjunto muito amplo de
interações, que são perpassados por relações de confiança, reciprocidade, lealdade, interesses,
tensões, etc. Pode-se dizer, inclusive, que dentro do atual “modelo do agronegócio”, em que o
Sudeste Mato-Grossense é um exemplo de sucesso que deve ser seguido por outras regiões
(na perspectiva das entidades de representação do setor), as relações mercantis não são
independentes dos imperativos morais, políticos, sociais, culturais, institucionais, etc.
Portanto, no interior do “agronegócio” existe uma série de questões, elementos, relações e
interesses que determinam e definem o “negócio”, bem como as suas características e
especificidades.
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