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RESUMO 
 

 

 
 
 

A comunidade científica tem-se voltado para estudar soluções acerca do aumento da 

demanda de alimentos para consumo humano e animal. Neste sentido, a soja é uma 

das principais commodities mundiais, porém tem a maior parte da sua produção con- 

centrada em países no continente americano como Argentina, Brasil e Estados Uni- 

dos. Portanto, a logística tem um papel fundamental no escoamento desse produto 

para os mercados consumidores e na rentabilidade dos países que a produzem e/ou a 

comercializam. No Brasil, os custos de aquisição da terra têem levado ao surgimento 

de novas fronteiras agrícolas para produção do grão, como a expansão da cultura de 

soja pelos estados do nordeste, fazendo com que os problemas logísticos enfrenta- 

dos pelo país no escoamento da produção e no recebimento de insumos se agravem 

ainda mais. O objetivo do presente estudo é investigar o desenvolvimento da cadeia 

produtiva da soja em uma dessas fronteiras, mais especificamente no Estado do Pi- 

auí. Pretende-se assim identificar melhorias para os processos e propor soluções para 

aumentar a sua eficiência logística. A escolha do Estado está atrelada ao foco do Pro- 

grama Interinstitucional de Doutorado em Engenharia de Produção da Universidade 

Paulista - UNIP em conjunto com o Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA, 

localizado em Teresina/PI, no qual o Programa visa contribuir para o avanço e me- 

lhoria das cadeias produtivas e dos serviços no Estado. A tese é composta de cinco 

artigos que estudam o problema a partir de dados primários coletados junto aos pro- 

dutores locais e dados secundários provenientes de trabalhos acadêmicos, empresas 

e organizações governamentais. O estudo utiliza de técnicas de pesquisa qualitativa 

e quantitativa. Entre os resultados obtidos no estudo destacam-se: (i) A produção de 

soja, embora importante para o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, não contribui 

para melhora dos Indicadores de Desenvolvimento Social (IDH) dos municípios; (ii) 

Existe um déficit logístico, em que se carece de estruturas eficientes de áreas de ar- 

mazenagem, infraestrutura viária e disponibilidade de modais de transporte de grande 

capacidade como o sistema ferroviário e hidroviário; (iii) Embora a competitividade da 

cadeia de suprimentos da soja no Piauí seja diminuída por fatores logísticos, ainda 

é possível observar um forte crescimento na produção e exportação da commodity 

baseada principalmente no custo de aquisição da terra. 

Palavras-chave: soja, logística, cadeia produtiva, infraestrutura. 



UTILIDADE DA TESE 
 

 

 

O Brasil apresenta-se como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Porém, 

a deficiência no desempenho logístico da cadeia produtiva da soja, associada à falta 

de investimentos em infraestrutura reduzem sua lucratividade obtida com as condições 

favoráveis à produção do grão encontrada no país. Esta tese apresenta estudos que 

investigam parte do problema a partir da perspectiva do Estado do Piauí que tem se 

consolidado como uma importante nova fronteira agrícola para produção do produto. 

Utilizando-se de estudos qualitativos e quantitativos a pesquisa retrata os problemas 

enfrentados e possíveis soluções que podem auxiliar os produtores locais, governos e 

agentes envolvidos na melhoria da produção e escoamento do grão aumentando a 

competitividade e a lucratividade da cadeia produtiva no Estado. 



ABSTRACT 
 

 

 
 
 

The scientific community has focused on studying solutions to meet the rising of de- 

mand for food. In this sense, soybean is one of the main commodities worldwide. 

However, most of its production is concentrated in countries on the American continent 

such as Argentina, Brazil and the United States. Therefore, logistics plays a funda- 

mental role in the flow of this product to consumer markets and in the profitability of the 

countries that produce and/or sell it. In Brazil, land acquisition costs have led to the 

emergence of new agricultural frontiers for grain production, such as the expansion of 

soybean cultivation in the northeastern states, causing the logistical problems faced by 

the country in transporting products and receiving inputs to worsen further. The aim of 

this study is to investigate the development of the soybean production chain in one of 

these frontiers, more specifically in the state of Piauí. It is therefore intended to identify 

improvements to processes and propose solutions to increase their logistical efficiency. 

The choice of the State is linked to the focus of the Interinstitutional Doctoral Program in 

Production Engineering at Universidade Paulista - UNIP in conjunction with the Centro 

Universitário Santo Agostinho - UNIFSA, located in Teresina/PI, in which, the Program 

aims to contribute to the advancement and improvement supply chains and services in 

the State. The thesis is composed of five articles that study the problem from pri- mary 

data collected from local producers and secondary data from academic works, 

companies and government organizations. The study uses qualitative and quantita- 

tive research techniques. Among the results obtained in the study, the following stand 

out: (i) The soybean production, although important for the Gross Domestic Product 

(GDP) of the State, does not contribute to the improvement of the Social Development 

Indicators (HDI) of the municipalities; (ii) There is a logistical deficit, in which there 

is a lack of efficient structures for storage areas, road infrastructure and availability of 

large-capacity transport modes such as the rail and waterway system; (iii) Although the 

competitiveness of the soybean supply chain in Piauí is reduced by logistical factors, 

it is still possible to observe strong growth in the production and export of commodity, 

mainly based on the cost of land acquisition. 

Keywords: soybean, logistics, productive chain, infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A expansão populacional, a concentração de pessoas nas cidades e o cres- 

cimento da renda devem ampliar a demanda de alimentos (Morais et al., 2018). A 

população urbana mundial passou de aproximadamente 746 milhões em 1950 para 

3,9 bilhões em 2014, e a Organização das Nações Unidas (ONU) projeta que o cres- 

cimento da população mundial pode trazer mais 2,5 bilhões de pessoas para as áreas 

urbanizadas até 2050, sendo que 90% desse crescimento deverá ficar concentrado na 

Ásia e na África (Saath & Fachinello, 2018). Desse modo, a comunidade científica tem-

se voltado a estudar soluções que apontem respostas para compatibilizar fatores entre 

a demanda de alimentos para consumo humano e animal, e seus respectivos 

ambientes de produção. 

Dessa forma, projeta-se que a produção agrícola global aumente na próxima 

década, em resposta a esse crescimento da população e consequentemente da de- 

manda. O crescimento na produção é estimado para ocorrer por meio de melhorias de 

produtividade, devido à intensificação e à contínua mudança tecnológica, apesar das 

crescentes restrições na expansão de terras agrícolas em algumas regiões do globo 

(OECD & Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). Todavia, o 

aumento da produtividade e a expansão da área de cultivo variam entre as regiões do 

mundo e commodities, refletindo as diferenças na disponibilidade e custo da terra e 

outros recursos. 

Entre os diversos grãos e cerais produzidos mundialmente a soja tem um pa- 

pel importante tanto na alimentação humana como na animal (Chichetti, 2020), entre 

os principais usos do grão estão a produção de óleo comestível e o farelo para ali- 

mentação de aves, bovinos e suínos que indiretamente atenderão a alimentação da 

população urbana em geral (Reis, 2017). 

O Brasil é o principal produtor mundial de soja e, nos últimos anos, tem sido 

observada a expansão da produção para os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia, o chamado MATOPIBA (Freitas, 2021). No estado do Piauí, objeto de estudo 

desta tese, a implantação dos primeiros projetos de cultivo de soja ocorreram em 2000 

(Freitas, 2021). 

Outro fator relevante é a taxa de ocupação do cerrado, as áreas suscetíveis 

à agricultura é de atualmente vinte e cinco porcento. Nesta perspectiva, existe um 

potencial de crescimento, pois há um espaço geográfico a ser explorado. 

O cerrado piauiense ocupa aproximadamente 11,5 milhões de hectares, sendo 

cinco milhões agricultáveis; desses, três milhões são adequados ao cultivo em grande 

escala colocando-se como uma das opções na expansão das novas fronteiras agríco- 
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las do Brasil. Estima-se,assim, que essa área de cerrado alcançou 711.123 hectares 

de área plantada em 2018, ocupando aproximadamente 24% da área agricultável e 

com um desempenho de produção de 49 sacas por hectare (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária [EMBRAPA], 2019). 

O fato é que há uma migração do cultivo da soja para as regiões mais ao Norte 

e Nordeste do país. Além de fatores como custo da terra e adequação ao plantio, 

os portos localizados no arco norte, além de estarem mais próximos das fazendas 

produtoras do que outros portos (está em um raio de até 1.500 km dessas fazendas) 

(Siffert Filho et al., 2014), ainda possui uma rota marítima para a China (principal 

mercado comprador) mais curta, via canal do Panamá. Desse modo, obtêm-se uma 

redução do tempo em trânsito e uma redução do custo do frete, se comparado a 

Santos na ordem de 20% (Aurélio Neto, 2018). Se o destino for a Europa, a distância 

também é menor (Aurélio Neto, 2018). Todos esses fatores auxiliam na mudança do 

panorama geográfico da produção de soja. 

Entretanto, no setor agrícola, há concordância de que um nível básico de infra- 

estrutura econômica, incluindo a logística, é necessário à produção (Castro & Lima, 

2016). Porém, a região Norte e Nordeste carece de uma disponibilidade de transporte 

e de uma infraestrutura viária e intermodal adequada, criando entraves à produção de 

soja nessas regiões. 

Diante desse contexto, a presente tese pretende contribuir com evidências para 

a criação de políticas públicas em infraestrutura para cadeia produtiva da soja no Es- 

tado do Piauí. Enquanto, no âmbito empresarial, busca nortear as decisões, oportuni- 

dades e investimentos nessa cadeia em relação à produção e logística. 

 
1.1 Questões de Pesquisa 

A presente tese norteia-se nas seguintes questões de pesquisa: 

 

• Qual a situação da produção e da logística de escoamento de soja no Estado do 

Piauí? 

• Qual o custo de escoamento da soja no Estado? 

 

• Existem projeções de novas rotas para o escoamento da soja, e qual sua viabili- 

dade? 

• A produção de soja na região contribui para boas condições de vida da popula- 

ção local? 

• Quais os entraves e problemas no escoamento da soja produzida no Estado? 
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• O desempenho do Estado do Piauí em relação à produção de soja e à logística 

de escoamento é adequado quando considerados os principais Estados produ- 

tores? 

 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo do presente estudo é investigar a cadeia produtiva da soja no Estado 

do Piauí identificando entraves e propondo soluções para aumentar a sua competitivi- 

dade entre os estados brasileiros produtores do grão. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos desse projeto consistem em: 

 
1. Investigar o desenvolvimento e a logística de escoamento da cadeia produtiva 

da soja no Estado Piauí; 

2. Analisar os custos de transporte de escoamento atual da soja de forma rodoviária 

(unimodal) e simular o impacto da implementação da ferrovia transnordestina 

para o transporte (intermodal) ; 

3. Mensurar se a cadeia da soja traz benefícios sociais e econômicos aos muni- 

cípios do Estado do Piauí que justifiquem a necessidade de investimento em 

infraestrutura logística para o escoamento da soja; 

4. Indicar os entraves e as alternativas para melhoria da cadeia produtiva de soja 

do Piauí. 

 
1.3 Composição da Tese 

Esta tese é composta de 5 capítulos que são distribuídos da seguinte forma: 

 
• Capítulo 1 - Introdução, objeto do estudo, problemas e soluções apontadas por 

meio das considerações iniciais do trabalho; 

• Capítulo 2 - Revisão da Literatura em que são discutidos os conceitos fundamen- 

tais da Tese; 

• Capítulo 3 - Metodologia em que são descritos os procedimentos metodológicos 

a serem adotados no presente trabalho; 
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• Capítulo 4 - Resultados e Discussões em que são apresentados os artigos que 

norteiam essa tese e discutem a temática e algumas aspectos complementares 

• Capítulo 5 - Apresentam-se as conclusões do estudo e sugerem-se trabalhos 

futuros a serem desenvolvidos na área. 

Por fim observa-se que os artigos são apresentados no formato em que foram 

publicados e ou submetidos, e a dissertação utiliza formatação baseada em modelo da 

Universidade Paulista em Latex2e que adapta a Norma da ABNT para o sistema. As 

citações e referências bibliográficas gerais do trabalho, entretanto, foram padronizados 

segundo o modelo internacional APA. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

A gestão da cadeia de suprimentos representa um conjunto de ações estra- 

tégicas que visa proporcionar a eficiência operacional das atividades logísticas. A 

definição dos canais de suprimentos associadas à colaboração de agentes parcei- ros 

resultara em indicativos na performance de custos e transportes (Machline, 2011; 

Bowersox et al., 2014). O conceito de gestão da cadeia de suprimentos (Suply Chain 

Management - SCM) foi desenvolvido para agregar valor as etapas dos processos, 

assegurando ganhos de competitividade nas áreas de estoques, compras, transporte 

e comunicação. É importante reforçar que a cobertura do SCM ultrapassa a fronteira 

das organizações e envolve todas as dimensões que vão desde fornecedores primá- 

rios até o pós- consumo. 

Nesse sentido, a integração é um dos maiores desafios que envolvem os atores 

da cadeia de suprimentos. As atividades são exercidas por diferentes segmentos de 

mercado, localizações geográficas e tecnologias. O foco nas ferramentas tecnológicas 

amplia o leque de melhorias da gestão na cadeia. Entre as mais utilizadas estão os 

sistemas cibernéticos , a Internet das Coisas, o Big Data, a computação em nuvem e 

a digitalização (Martins et al., 2020). Esses recursos, por sua vez, influenciam no mo- 

nitoramento e na comunicação, gerando indicadores que posicionam o desempenho 

das atividades e geram valor aos outputs da cadeia de suprimentos. 

O ambiente atual de mudanças tecnológicas tem provocado a reconfiguração 

das estruturas das cadeias de suprimentos, conforme as necessidades de mercado 

e as origens dos produtos ou serviços. A tecnologia e a eficiência dos modais de 

transportes modificam as decisões estratégicas nas cadeias de suprimentos(Souza & 

Markoski, 2012) interligando os atores de modo inteligente. 

Esse conhecimento tem chegado ao campo e a excelência no gerenciamento 

da cadeia no agronegócio assume responsabilidades que distinguem os desempe- 

nhos das commodities. Uma grande variedade de alimentos são produzidos no campo 

e dependem de boas práticas gerenciais para serem disponibilizados para consumo, 

beneficiamento ou armazenagem. E existem, porém, algumas particularidades na 

cadeia do agronegócio. 

Antes da etapa de produção, os investidores de soja, por exemplo, planejam a 

demanda de suprimentos envolvendo a compra de: fertilizantes, defensivos agríco- 

las, equipamentos, tecnologias e sementes, tal como as estruturas de armazenagem 

para acondicionar de maneira apropriada a soja (Ariati, 2020). Nessa fase o bom de- 

sempenho, condicionam-se às negociações, estoques, custos de transportes e tempo 

de atendimento. Nos principais municípios do cerrado brasileiro estão instalados dis- 
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tribuidores nacionais que ofertam insumos para o agronegócio. Após o processo de 

produção, continua a etapa de escoamento da soja, onde define-se o canal de esco- 

amento, que normalmente são definidos por processadores ou exportadores via porto 

marítimo. 

A Figura 1 ilustra as características do fluxo da cadeia de soja tendo como base 

a perspectiva do Estado do Piauí. 

Figura 1: Cadeia produtiva de soja, Piauí 
 

Fonte: Autor 

 

 
Percebe-se na Figura 1 a entrada de suprimentos e os diversos níveis de esco- 

amento após a colheita. Uma parte da produção é armazenada provisoriamente em 

cilos, em seguida ganha destinos internos e externos. A soja produzida em solo piaui- 

ense é, na sua maioria, destinada para exportação por meio de transporte rodoviário 

até os portos de Estados da região Nordeste, pois o Piauí não possui um porto em 

operação. 

Ainda em relação à Figura 1, encontra-se destacada a maciça utilização de 

trasporte rodoviário em todas as etapas até o porto. Essa característica vincula o de- 

sempenho do modal à disponibilidade das rodovias e condições. O porto mais próximo 

da região do cerrado do Piauí é o Porto de Itaquí - MA, que fica a 970 quilômetros de 

Baixa Grande do Ribeiro - PI (maior município produtor de soja) via rodoviária 
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O destino interno da soja piauense pode variar desde distribuição in natura, 

esmagada ou outro processamento para comércio e indústria. A presença da multina- 

cional Bunge na cidade de Uruçuí a partir de 2002 foi um propulsor da sojicultura no 

Estado, evoluindo as atividades de serviços oferecidos para a atividade do agronegó- 

cio e sua cadeia. 

 
2.2 Sojicultura 

O cultivo da soja originou-se no Sudeste Asiático através de espécies de plantas 

rasteiras que se desenvolviam na costa leste do continente, principalmente ao longo 

do Rio Amarelo, na China. Desse modo, passou a servir de base alimentícia para a 

população asiática em decorrência de seu grande valor proteico (Velasques, 2019). 

A soja é demandada por diversos setores da economia, desde a indústria ali- 

mentícia humana, ração animal, farmacêutico dentre outros. A sua produção se disse- 

minou em países que apresentam condições ambientais favoráveis para a produção e 

o consumo dessa leguminosa é universal, destacando-se maiores volumes nos países 

com maior densidade populacional, a exemplo da China (Gaia et al., 2021). 

A atividade de produção de soja no Brasil é mais representativa em volume das 

exportações em relação aos EUA, tanto por representar um percentual maior nas 

exportações de 33% e 20% respectivamente, como na quantidade produzida. Assim, 

observa-se que a China é o maior consumidor deste grão para o alimentação humana 

e animal, enquanto o Brasil é responsável por 56% da soja consumida neste país e os 

EUA corresponde a uma parcela de 36% do fornecimento total (UN COMTRAD, 2018; 

World Bank, 2020). 

A Tabela 1 apresenta um panorama da produção mundial de soja e área plan- 

tada em 2019. Em ambos os aspectos, nota-se a importância significativa da América 

do Sul com a participação de 50,18% e 47,33% respectivamente, sendo que só o Brasil 

representa isoladamente 63% da produção Latino-Americana. Esses dados colocam 

o Brasil em posição de destaque na oferta da soja para o mercado local e global. 

Tabela 1: Produção e Área plantada de soja 
 

Localização Soja Mundo América do Norte Brasil 

Produção (milhões de ton) 362,9 182,11 114,84 

Área Plantada em (milhões de ha) 125,69 59,48 35,87 

Fonte: EMBRAPA (2019)    

 

De acordo com a EMBRAPA (2014), a soja chegou ao Brasil via EUA em 1882, 

através do professor Gustavo Dutra, da Escola de Agronomia da Bahia. Ainda de 
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acordo com a empresa, entre 1900 e 1901, o Instituto Agronômico de Campinas, SP, 

promoveu a primeira distribuição de sementes de soja para produtores paulistas e, 

nessa mesma data, tem-se registro do primeiro cultivo de soja no Rio Grande do Sul 

(RS), onde essa cultura encontrou condições para se desenvolver e expandir. 

Os primeiros registros de cultivo de soja no Brasil datam de 1914 no município 

de Santa Rosa, RS. Em seguida, foi levada por imigrantes japoneses para São Paulo 

onde as variedades trazidas dos Estados Unidos melhor se adaptaram às condições 

edafoclimáticas. Somente a partir dos anos 1940, ela demonstrou um volume conside- 

rável que mereceu registro estatístico nacional em 1941, no Anuário Agrícola do RS: 

área cultivada de 640ha, produção de 450t e rendimento de 700kg/ha (Freitas, 2011). 

Desde esse período, a utilização do grão para a produção de óleo e ração 

animal cresceu consideravelmente, levando à expansão do seu cultivo em diversas 

localidades no mundo. É notável a relação do aumento da demanda de soja com o 

crescimento do consumo de carnes que são produzidas por meio da metodologia de 

criação em confinamento de animais (Oliveira et al., 2015). O elevado teor de proteína 

do farelo de soja (entre 44% e 48%) é, obtido pela torrefação da torta de soja, que 

resulta, por sua vez, do processo de extração do óleo e favorece sua utilização como 

ração animal, sendo que atualmente cerca de 2/3 do consumo mundial de farelo é 

destinado à criação de aves e suínos (EMBRAPA, 2014). 

As décadas seguintes, especificamente o período entre 1970-80, foram mar- 

cados pelo forte crédito rural, que tornou o Brasil exportador e expandiu a fronteira 

agrícola, surgindo a migração dos produtores do Rio Grande do Sul e Paraná para o 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Oeste da Bahia (Jank et al., 2005). 

Na década de 1990, o crédito rural diminui fortalecendo consideravelmente a 

prática de venda antecipada da produção. O período ficou marcado, também, com a 

aproximação do mercado internacional e do início do momento que o país vive hoje, de 

grande competitividade e expansão da oferta no mercado externo. Nos anos seguin- 

tes, o crescimento da produção de soja continuou a expandir para outras fronteiras, 

como Pará, Piauí, Maranhão e Tocantins em grande parte em decorrência de desen- 

volvimento de tecnologias. Observando este crescimento, em 2000 e 2001, a área 

plantada de soja brasileira era de cerca de 13.687 ha e, em 2011 e 2012 apresentou 

uma área plantada de 25.042 ha, crescimento de mais de 45% (Jank et al., 2005). 

O Brasil, portanto, é o maior produtor mundial e exportador de soja do mundo 

(Neves & da Silva, 2021). Nesse contexto, há um considerável interesse sócio econô- 

mico, em função da relevante composição proteica (40%) e, óleo (20%), possibilitando 

um leque de atuação comercial para o mercado de alimentos (Silveira Neto et al., 

2005). 

Na Figura 2, é possível ver a evolução do mercado brasileiro, assumindo o 

posto de maior produtor de soja do planeta. Esse resultado é a somatória da melhoria 
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da produtividade dos Estados tradicionalmente produtores de soja da região Central e 

Sul do país com as novas fronteiras agrícolas do Norte e Nordeste. 

Figura 2: Brazil e EUA - Países maiores produtores de soja do mundo série histórica de 2008 

a 2020 
 

Fonte: Adaptado de United States Department of Agriculture [USDA] (2019) 

 

 
Ainda na Figura 2, evidencia-se que a partir das exportações 16/17 o Brasil 

ultrapassa os EUA, na safra de 17/18 e 19/20, também sobrepõe ao desempenho dos 

americanos (Campeão et al., 2020). 

A competição internacional para atender os mercados de maiores consumo de 

soja do mundo como a China e os países Europeus, coloca o Brasil na disputa com os 

EUA na busca pela redução dos custos na cadeia produtiva, em especial após o pro- 

cesso de produção, tendo em vista que a produtividade nacional de 2020/2021 é de 

58,61 sc/ha comparada a dos EUA de 53,31 sc/ha (Gaia et al., 2021; Buligon, 2021). A 

maior produtividade brasileira opondo-se aos entraves nos custos de transportes, au- 

sência de infraestrutura, desperdícios, armazenagens e custos de taxas alfandegárias 
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é uma questão a ser refletida. 

 
2.2.1 A Região MATOPIBA 

 
O termo MATOPIBA é resultado das iniciais dos Estados do Maranhão, do To- 

cantins, do Piauí e da Bahia, utilizado para dar significado a uma área representativa 

de parte do território destes estados pertencente ao bioma cerrado, onde se desen- 

volve uma agricultura (Miranda, 2015). A referida área foi oficializada por meio do 

decreto presidencial nº 8.447, de 2015, o Plano de Desenvolvimento Agrícola do MA- 

TOPIBA(Pereira & Pauli, 2016). As características naturais da região promovem a 

participação nacional no cultivo de soja, milho e algodão. A grande região foi respon- 

sável pela contribuição de 11% da produção de soja da safra de 2017/2018 do país 

(Buainain et al., 2018). A delimitação territorial do Matopiba foi feita pelo Grupo de 

Inteligência Territorial e Estratégica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Gite/Embrapa), baseada nas áreas de Cerrado existentes nos quatro Estados, se- 

guidas de critérios socioeconômicos, agrário, agrícola, infraestrutura, e natural Figura 

3. 
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Figura 3: Áreas de produção de soja na região do MATOPIBA. 
 

Fonte: EMBRAPA (2021) 

 

 
Mesmo contrapondo a deficiência em infraestrutura, percebe-se um movimento 

de expansão da atividade agrícola no MATOPIBA associada às características do solo, 

clima, relevo, volume pluviométrico e principalmente o preço da terra. Com volume de 

produção cada vez maior e expectativa promissora de crescimento, a região destaca- 

se como principal fronteira agrícola do Brasil. Até 2026, segundo projeções do Minis- 

tério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a área plantada de grãos deve 

expandir-se 13,7%, o que equivale a uma área de 7,8 milhões de hectares, que, em 

seu limite superior, pode alcançar 10,3 milhões de hectares. A produção de grãos nos 

Estados que compreendem essa região deve passar de 12,8 milhões de toneladas em 

2015/16 para 24,4 milhões em 2025/26 (MAPA, 2016). 
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2.2.2 Estado do Piauí 

 

 
O Estado do Piauí está localizado na região Nordeste do Brasil. É o terceiro 

maior Estado da região em extensão, com 251.616 km² , dividido em 224 municípios. 

As fronteiras dos Estados são o Oceano Atlântico (Norte), Bahia (Sul e Sudeste), 

Pernambuco e Ceará (Leste), Maranhão (Oeste e Noroeste) e , Tocantins (Sudoeste) 

(Lemos et al., 2017). 

Apesar do Piauí apresentar uma predominância de vegetação de caatinga, há 

um considerável bioma de cerrado. O cerrado piauiense caracteriza-se por polígonos 

contínuos com predominância de latifúndios (EMBRAPA, 2014). 

A área de soja plantada do Piauí corresponde a aproximadamente 2% da área 

total do país (Companhia Nacional de Abastecimento [CONAB], 2016). O cerrado 

piauiense apresenta a produtividade com 52,8 sacas de soja por hectare (CONAB, 

2021). No contexto das exportações do Estado, a soja destaca-se como o produto de 

maior valor nas exportação, especificamente nos últimos anos de 2019 , 2020 e 2021 

como apresenta a tabela 2 respectivamente representando 76,01% , 69,71% e 78,48% 

dos valores movimentados (Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servi- ços 

[MDIC], 2021). Para a balança comercial, percebe-se um aumento do percentual da 

exportação de soja piauiense como apresenta a Tabela 2. 

Tabela 2: Exportações do Estado do Piauí em 2019, 2020 e 2021 
 

2019 2020 2021 
Produtos 

Soja 

Valor FOB (US$) 

412.587.234 

% 

77 

Valor FOB (US$) 

407.094.548 

% 

70 

Valor FOB (US$) 

624.553.891 

% 

79 

Milho 25.126.939 5 50.901.604 8 45.473.163 6 

Ceras 40.417.708 6 47.903.975 8 42.861.457 5 

Mel 8.978.743 2 21.091.281 4 40.763.823 5 

Outros  10  10  5 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Socias - MDIC (2021) 

 
 

Outros produtos originados do Agronegócio chamam a atenção para o perfil das 

exportações do Estado do Piauí, a exemplo do milho, que ocupa a segunda posição. 

A cultura da soja chegou ao Estado em meados do início dos anos 90, evo- 

luindo inicialmente com a negociação de terras devolutas do Governo, em seguida, 

venda de latifúndios para investidores das regiões Sul e Sudeste do Brasil (Dantas & 

Monteiro, 2010). 

 
Os valores das propriedade das áreas ainda são considerados abaixo da mé- 
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dia do valor do hectare referindo-se a estados próximos como o Maranhão, Bahia e 

Tocantins (Stefano et al., 2020). 

Uma característica marcante do cerrado piauiense é a facilidade de acesso a 

água. O lençol freático é um dos mais extensos do Brasil. A bacia do Parnaíba também 

se destaca, um Rio com extensão do nascimento a foz, e o Rio Uruçuí Preto está a 

margem da cidade de Uruçuí , município que apresenta também cultura expressiva de 

soja, tendo sido implantados os primeiros grandes projetos da região. Outro afluente 

é o Rio Gurgueia que corta o cerrado, sendo o segundo afluente do Rio Parnaíba. 

A agricultura do cerrado do Piauí depende do período chuvoso para a produção. No 

entanto, a região possui um enorme potencial para irrigação, pois está localizada em 

um dos maiores lençóis freáticos de água doce do Brasil (Lucena et al., 2016). 

As compras das sementes, defensivos, corretivos e, maquinários são realiza- 

das em redes nacionais de distribuição que normalmente atendem aos produtores dos 

Estados do Piauí e Maranhão. Na cidades de Bom Jesus e Uruçuí, atuam empresas 

como a Agrosul John Deere, Jaraguá Máquinas Agrícolas New Holland e Maxum Case 

Máquinas e Equipamentos, todas com serviços e revenda de máquinas de empresas 

multinacionais. Nas duas cidades, pode-se destacar a presença de lojas e represen- 

tações comerciais de empresas agrícolas multinacionais, como a Agrex, a Cargill e a 

CHS, além de empresas de insumos e serviços nacionais e regionais. 

Nesse contexto, convém ressaltar também a presença da Bunge S/A no muni- 

cípio de Uruçuí-Pi, que atua no Estado na área de beneficiamento do grão de soja, 

aproximando os produtores da indústria de processamento. 

 
2.3 Infraestrutura e Transporte 

A infraestrutura abrange um leque de fatores que são traduzidos em condições 

favoráveis à qualidade de vida e ao desenvolvimento de negócios. Em um passado 

recente, discutia-se infraestrutura com uma abordagem de obras físicas. O presente, 

no entanto, vai além, obrigando analisar a infraestrutura atrelada á utilização de pla- 

taformas tecnológicas inteligentes que influenciam nas dinâmicas das cidades, dos 

ambientes e transportes (Kon & Santana, 2017; Santos & Gallo, 2018) . 

Verifica-se que em diversas nações há uma disparidade entre disponibilidade 

de condições favoráveis de infraestrutura, desde diferentes estágios na evolução á 

péssimas condições sanitárias (Melo, 2020). 

Normalmente utiliza-se como parâmetro para análise entre países, o quanto re- 

presentam os investimentos que são realizados na área de infraestrutura em percen- 

tual do PIB do país. Em países Asiáticos que representam economias emergentes, o 

padrão de percentual de investimentos em infraestrutura varia entre 5 e 7% do PIB. Em 

contraponto, o percentual correspondente, no Brasil, está distante de alcançar esses 
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números (Rocha, 2020; Ampenberger et al., 2013; Aportela & Durán, 2011). 

A Figura 4 indica pesquisa que avalia seis países da América do Sul e México 

quanto aos percentuais de investimentos públicos em infraestrutura e o PIB de cada 

país. Entre os países pesquisados, o Brasil, com 0,75%, tem o pior desempenho médio 

no período de 2008 a 2018 . O que pesa de forma desfavorável é a priorização de 

políticas públicas em infraestrutura para o desenvolvimento dos negócios.Nesse 

sentido, é destacado, em primeiro lugar, o Peru, que exibe o melhor desempenho em 

percentual com 2,84% e, em segundo, a Colômbia e o Uruguai, na casa dos 2% 

(Rocha, 2020). 

Figura 4: Investimento público médio anual em infraestrutura de 2008 a 2018 
 

Fonte: Rocha (2020) 

 

 
A logística é um dos pilares das atividades do comércio internacional, pois 

quando são permitidos custos e performance competitiva em várias etapas da cadeia, 

pode-se permitir uma conectividade e influenciar na fluidez do transporte (Marinucci, 

2021; Gadelha, 2020). 

A atividade de transporte, nesta perspectiva, está associada a um conjunto de 

variáveis que se associam às condições de infraestrutura , governança, tecnologias e 

políticas. O transporte é responsável por uma parcela elevada no custo da logística e 

contribui significativamente no desempenho das operações. 

Há uma referência universal para avaliar o indicador de desempenho logístico, 

o LPI . Esse indicador avalia prioritariamente seis critérios em 160 países para ran- 



29 
 

 

 

quear as nações. A pesquisa é publicada a cada dois anos pelo Banco Mundial, sendo 

um instrumento para formulação de estratégias empresariais e políticas públicas (Ma- 

chado & dos Santos, 2021). 

Na Figura 5, visualiza-se o desempenho do Brasil nos últimos cinco biênios. 

Observa-se uma involução entre os anos de 2010 a 2014, quando alcançou a pior 

posição de 68º no ranking, para em seguida, na última pesquisa, voltar a melhorar em 

11 posições (World Bank, 2021) . 

Figura 5: Posições do Brasil de 2007 a 2018 no LPI 
 

Fonte: World Bank (2021) 

 
 
 

 
Entre as questões associadas à infraestrutura, o transporte está presente na 

maioria das pesquisas devido a sua contribuição no desempenho e participação dos 

custos (Parisi, 2021). A matriz de transporte brasileira é sempre discutida na aca- 

demia, pois a competitividade do país depende principalmente da disponibilidade de 

modais associados a produtos e à livre concorrência. Além do desequilíbrio da matriz 

de transporte, existe também a prática excessiva do transporte rodoviário para curtas 

e longas distâncias. O Brasil evoluiu no volume produzido e importado de soja , mas a 

demanda por implemento na modernização da infraestrutura logística não evoluiu no 

mesmo ritmo (Soares, 2019; Assis et al., 2019). 
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A falta de eficiência no transporte nas etapas da cadeia, implica em estoques 

intermediários elevados , outro fator que aumenta os custos de produção no Brasil. No 

caso das commodities, é comum observar que a composição dos preços dos produtos 

absorve uma parcela de até 40% do valor do frete. Em alguns casos de insumos que 

compõem a cadeia agrícola, o preço do frete chega a ser mais caro que o preço do 

próprio produto (Péra & Caixeta Filho, 2021). Quando comparamos esse modelo de 

escoamento com o nosso principal concorrente exportador de soja, Estados Unidos, 

constata-se o fluxo logístico por meio de balsas fluviais, maior disponibilidade de linhas 

férreas e, mais modernas, portanto, menor incidência do transporte rodoviário (Zioni & 

de Freitas, 2015). 

No escoamento do agronegócio brasileiro, a localização das áreas de cultivo 

concentram-se nas regiões mais distantes da costa. Essa razão exige o escoamento 

para os Portos localizados no litoral pois a movimentação das áreas de produção para 

os Portos são realizados, na sua maioria, via rodovias em condições deficitárias e por 

uma frota com mais de 18 anos em média (Silva et al., 2020). 

Uma parceria entre a USDA e USP resultou num estudo entre os anos de 2010 

a 2019 do perfil dos modais utilizados para transportar a soja no Brasil. O levanta- 

mento aponta resultados em dois cenários: o primeiro do escoamento da produção 

que relata uma redução da utilização do modal rodoviário na ordem de 74,7% em 2010 

para 67,4% em 2019; as ferrovias saíram do patamar de 20,2% para 24% ; a hidrovia 

de 5,1% para 8,6% no mesmo período. Nas operações de exportações que 

correspondem a um segundo cenário, a atuação do transporte rodoviário praticamente 

não alterou, saindo de 44,7% para 49,1% em 2019. Em contraponto, a ferrovia repre- 

sentava 47,5 % e passou a ser 38,3% . Nas hidrovias, por sua vez, houve um aumento 

de 8,3% para 12,6% (Péra & Caixeta Filho, 2021). 

É importante observar que ambos os cenários irão influenciar para formação do 

custo do frete e eficiência logística das operações de soja. A soma das movi- 

mentações internas desde a produção até as exportações serão balizamento para os 

preços nas exportações. Os resultados indicam uma manutenção do canal rodoviário, 

redução do modal ferroviário, o que não coloca o Brasil em boas condições de compe- 

titividade nas exportações. Ainda, uma discreta evolução do escoamento através das 

hidrovias. 

Quando se observam somente as exportações, verifica-se uma queda na par- 

ticipação da ferrovia no Brasil, em decorrência do crescimento do volume exportado 

ter sido superior ao crescimento da oferta ferroviária,cujas as distancias médias trans- 

portadas de soja são de 883 km (Agência Nacional de Transporte Terrestres [ANTT], 

2021; Péra & Caixeta Filho, 2021). 

Para a região mais próxima das áreas produtoras de soja no Piauí as movimen- 

tações de cargas na Ferrovia Norte-Sul, especificamente o Tramo-Norte, os terminais 
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ferroviários são os de Porto Nacional (TO), Porto Franco (MA) e Palmeirante (TO), 

destinado para o porto de São Luís (MA) (ANTT, 2021). 

Pode-se observar, portanto, que, para o melhor desempenho do transporte fer- 

roviário para o agronegócio, deve-se tentar reduzir as diferenças nas bitolas, nas den- 

sidades, nas concentrações regionais, nas ligações bilaterais, até na própria disponi- 

bilidades das coberturas. As distancias médias transportadas de soja são de 883 km 

(Lóra et al., 2021). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 Abordagem metodológica 

O presente estudo foi desenvolvido conforme o método indutivo que parte da 

observação do fenômeno. Pesquisas dessa natureza, objetivam proporcionar maior 

familiaridade com problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóte- 

ses (Lakatos & Marconi, 2017; Gil, 2020). 

Essa pesquisa investiga a cadeia produtiva de soja do estado do Piauí, identifi- 

cando suas particularidades e obstáculos em relação à produção e à logística, visando 

propor soluções que permitam aumentar a eficiência e a rentabilidade da cadeia pro- 

dutiva. Para esse fim, foram produzidos cinco artigos conforme a Tabela 3. 

Tabela 3: Lista de artigos 
 

Artigos Publicação Título Idioma Objetivo 

Artigo I XIX Encontro Nacional Evolução da produ- Português 01 

 de Engenharia de Pro- ção de soja no Piauí   

 dução - Santos–SP –    

 Brasil /2019    

Artigo II 8th International Con- Costs of soybean Inglês 02 

 ference On Information transport logistics in   

 Systems, Logistics And Piauí   

 Supply Chain    

Artigo III 2nd International Con- Impact of Piauí Inglês 03 

 ference on Network soybean production   

 Enterprises and Logis- growth on municipa-   

 tics Management. lities HDI   

Artigo International confe- Analysis of the New Inglês 04 

IV rence Advances in Frontier of Soybean   

 Production Manage- Production in Brazil   

 ment Systems 2020    

Artigo V Submetido a Revista Indicadores de deci- Português 04 

 de Economia e Socio- são para formulação   

 logia Rural de políticas públicas   

  de fomento às expor-   

  tações de soja   
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de acordo com a publicação a qual foi submetido e aprovado, atendendo os copyrights 

de publicação. Para facilitar o entendimento da Tese, os trabalhos não são organiza- 

dos em ordem de publicação, e sim na ordem lógica de discussão dos resultados. No 

próximo item, apresenta-se resumidamente a metodologia adotada em cada artigo. 

 
3.2 Metodologia adotada para os artigos 

3.2.1 Método Artigo I 
 

O primeiro artigo apresenta dados apurados a partir de referenciais teóricos 

baseados em artigos científicos em bases reconhecidas no meio acadêmico, sítios 

governamentais e livros. A proposta foi exploratória, proporcionando uma visão geral 

acerca dos objetivos propostos. As informações coletadas foram apresentadas na 

forma de textos descritivos, tabelas e figuras. Os dados coletados foram processados 

de forma comparativa estabelecendo cenários para análise e discussões nos tópicos 

deste trabalho através de métodos estatísticos descritivos. O trabalho foi publicado no 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP 2019. 

 
3.2.2 Método Artigo II 

 
O segundo artigo teve como objetivo analisar as rotas disponíveis para o trans- 

porte de soja do cerrado piauiense até o porto de carga e simular situações futuras 

utilizando outros modais de transporte para o fluxo de soja. Os custos utilizados para 

simulação dos fretes rodoviário e ferroviário formaram-se utilizando os dados obtidos 

em sítios governamentais. O objetivo do artigo foi avaliar se a implantação da ferrovia 

transnordestina teria impacto nos custo logísticos. Este estudo também buscou ofere- 

cer diretrizes para novos projetos e melhorar a infraestrutura logística das exportações 

brasileiras de soja, bem como as exportações de grãos em geral. 

 
3.2.3 Método Artigo III 

 
Para a realização do terceiro artigo foi definido como amostra da pesquisa o 

universo de 54 municípios que correspondem à microrregião do cerrado. As cida- des 

foram classificadas em municípios que plantam soja e aqueles que não plantam soja 

no período. Aproximadamente 800.000 habitantes vivem nessas cidades (IBGE, 

2013). O PIB foi calculado de 2000 a 2010, bem como o IDH de 2000 e 2010. O tra- 

balho objetivou verificar se as cidades produtores de soja tinham um desenvolvimento 

humano melhor que as cidades que não produziam. Para responder as questões foi 

utilizado o método estatístico de regressão linear. 
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3.2.4 Método Artigo IV 
 

No quarto artigo realizou-se uma pesquisa de campo, caracterizada pela apli- 

cação do método descritivo-exploratório, de caráter qualitativo, dos produtores que 

atuam na cadeia produtiva de soja no Piauí. O questionário foi aplicado por meio de 

entrevistas junto aos produtores de soja no cerrado piauiense. 

O questionário foi aplicado presencialmente entre os meses de janeiro e março 

de 2020 nos produtores da cidade de Uruçuí-PI, Ribeiro Gonçalves-PI e Bom Jesus 

-PI , envolvendo uma amostra de 20 produtores de soja, contemplando uma área 

de 150.400 hectares de produção ativa de soja , inclusive considerando o cultivo no 

exercício de 2020. A pesquisa abrange aspectos que mapeiam o processo produtivo, 

fluxos de suprimentos e distribuição da soja, na percepção dos pesquisados quanto 

às dificuldades logísticas. 

 
3.2.5 Método Artigo V 

 
O quinto artigo propôs um método para análise de cenários, considerando uma 

amostra com cinco estados brasileiros. Consideraram-se 11 indicadores de dados 

secundários para comparar as condições de infraestrutura entre os ambientes de pro- 

dução e logística. O estudo apresenta uma proposta de decisão sobre as intervenções 

logísticas para uma realidade local que deseja facilitar as logística do agronegócio. A 

demonstração agrupou os indicadores em quatro grupos: naturais, trasporte , produ- 

ção e exportação. Os indicadores agrupados posicionam o desempenho dos Estados 

para análise de oportunidades e obstáculos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

4.1 Artigo 1 

O trabalho ’Evolução da Produção de Soja no PIauí’ foi submetido em 06 de 

maio de 2019 para o XXXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Figura 6, 

tendo sido aceito em 30 de junho de 2019 para publicação e apresentado em 18 de 

outubro de 2019, publicado nos anais do evento. 

 
 
 

 
 

Figura 6: ENEGEP 2019 

 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/TI_ST_291_1640_37480.pdf 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/TI_ST_291_1640_37480.pdf
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O Brasil se destaca mundialmente na produção de soja. Neste cenário 

é importante discutir a realidade das novas fronteiras agrícolas que 

estão em plena expansão no país, além de conhecer como se caracteriza 

a cadeia produtiva de soja nestass áreas e a logística de distribuição 

utilizada para o escoamento do grão. O Estado do Piauí ocupa e terceira 

posição em produção de soja no Nordeste, e um elevado índice de 

crescimento nos últimos 10 anos. Há uma concentração da produção de 

soja em apenas cinco municípios piauienses que corresponde a 75% da 

produção total do Estado. Os resultados demonstram um perfil exportador 

do Estado com 74,5% da soja escoada via modal rodoviário até o Porto 

de Itaqui -MA, responsável por 90% das exportações de soja do Estado. 

 
Palavras-chave: Soja;Cadeia; Produção; Logística. 
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1. Introdução 
 
 

Nos últimos trinta anos, a soja passou a ser um dos grãos mais produzidos e consumidos no 

mundo. Entre 2003 e 2013, o consumo da soja aumentou 57% no mundo, atingindo 269,7 milhões 

de toneladas, e a produção cresceu 62% no mesmo período, atingindo 284 milhões. As 

exportações chegaram a 99,9 milhões sendo o destino principal a China com 59 milhões de 

toneladas. Cerca de 90% do consumo é destinado ao esmagamento, dos quais 80% são para farelo 

e 20% para óleo de soja (USDA, 2014).A soja tem um papel fundamental na alimentação 

humana, direta ou indiretamente utilizada para alimentar animais. 

O Brasil tem se destacado mundialmente na produção de grãos devido as condições naturais que 

favorecem a cultura do agronegócio na maioria das regiões brasileiras. O país é considerado o 

segundo maior produtor de soja no mundo (OKUMA, 2019). 

De acordo com a FUNDAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO - FAO 

(2013) a disponibilidade de áreas agrícolas está centrada em poucos países; cerca de 90% das 

terras para a expansão agrícola estão na América Latina e África-Subsaariana. Além disso, países 

como China e EUA não têm mais novas áreas para a exploração agrícola. A presente afirmação, 

fortalece a ideia da expansão de novas fronteiras agrícolas principalmente devido a necessidade 

de novas áreas de produção de leguminosas. 

A região brasileira denominada como MATOPIBA é uma área em plena expansão. O referido 

espaço geográfico compreende o bioma do cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí 

e Bahia e responde por uma parcela da produção brasileira de grãos. Segundo Pereira (2019), 

o MATOPIBA é a consolidação da necessidade de incorporação de novos territórios pelo capital 

para garantir sua reprodução. O governo materializou esta região através do Decreto Presidencial 

n. 8.447, de 06 de maio de 2015, que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Agrícola do 

MATOPIBA e a criação de seu comitê gestor (PEREIRA e PAULI et al., 2016). O propósito 

do Estado é monitorar a atividade da produção de soja nesta área geográfica que se encontra 

em expansão. 

O estado do Piauí é o terceiro maior produtor de soja na Região Nordeste. Apresenta o maior 

índice de crescimento de 895,26 % entre os anos de 1990 a 2000, chama atenção por disponibilizar 

um território menor que os Estados da Bahia e Maranhão que estão no topo do nordeste em 

volume de produção de soja de acordo com relatório de produção de soja (CONAB, 2019). 
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Este artigo tem como objetivo analisar a produção de soja no estado do Piauí e identificar as 

principais rotas de escoamento do estado. Este artigo em dividido em sessões, sendo que após 

a Introdução apresenta-se a metodologia do trabalho, posteriormente são discutidos os resultados 

e por fim são feitas considerações finais. 

 
2. Metodologia 

Este artigo apresenta dados apurados em referencias teóricas, artigos científicos em bases 

reconhecidas no meio acadêmico, sítios governamentais e livros. A proposta é exploratória, 

proporcionando uma visão geral acerca dos objetivos propostos. As informações coletadas foram 

apresentadas na forma de textos descritivos, tabelas e figuras. Os dados coletados são processados 

de forma comparativa estabelecendo cenários para análise e discussões nos tópicos deste 

trabalho através de métodos estatísticos descritivos. Utilizou-se do software Microsoft Excel® 

versão 2016 para formulação dos gráficos. Desenvolveu-se para análise de redes com o software 

NETDRAW 2.28 ® para identificação dos índices. 

 
3. Resultados e Discussão 

3.1 Produção de Soja no Piauí 

A ocupação colonial do nordeste brasileiro deu-se na maioria dos casos por meio das costas 

litorâneas com o plantio de cana de açúcar. No caso do Piauí a colonização aconteceu por meio 

da cultura da pecuária, em que essa lógica se inverteu partindo do interior para o litoral. De 

acordo com estudos da história da colonização do Piauí, Dias (2006) afirma que a historiografia 

o piauiense incorporou e reproduz tradicionalmente a ideia de “conquista do território” 

descoberta, ocupação e povoamento para explicar a ocupação das terras dos nativos e em geral 

focaliza a implantação das fazendas de gado e comércio. A organização do poder no Estado se 

consolidou a partir das famílias latifundiárias. 

O cerrado piauiense foi ocupado em meados dos anos 1970, mas a produção de grãos apenas 

na surgiu a partir da década de 1990. O governo do Estado à época conforme comenta Almendra 

(2019) viabilizou algumas políticas de legalização, doação de terras e terras devolutas a preços 

“simbólicos”, associadas às políticas do governo Federal que estimulava a agricultura como o 

FINOR- Fundo de investimentos do Nordeste e SNCR – Sistema nacional de crédito Rural. 
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Desse modo, populações com experiência em outras regiões brasileiras com a cultura da soja 

migraram para o Estado. Os estudos do De Souza (2012) relatam que a imigração transformou-

se no arcabouço principal para a evolução em volume de produção, proliferação dos 

conhecimentos e estímulos para atrair mais imigrantes do sul do e sudeste do país para o cerrado 

piauiense. 

Faz-se necessária a avaliação dos aspectos relevantes como as condições de produções que as 

diversas regiões brasileiras se apresentam, e das condições de infraestrutura de transporte que 

definem o perfil de escoamento dos grãos do campo ao processamento nacional ou à importação. 

Em consoante com Mondardo (2019) o Piauí insere-se com quatro regiões que envolvem 

municípios do Estado. O mapa da Figura 1 localiza geograficamente o sul e sudeste do Estado 

como destaque na cultura da soja. 

 
Figura 1 – Mapa da Soja Piauí 

 

Fonte: Revista Globo Rural (2003) 

 
 

O estado do Piauí possui uma área territorial de 250.934 km², aproximadamente 11,5 milhões 

de hectares são de Cerrado, destes, 3 milhões de hectares aptos para cultivos agrícolas. Estas áreas 

de Cerrado localizam-se, geograficamente, em distintos sítios do estado, mas preponderam na 

região Sudoeste e parte do extremo sul piauiense (REYDON; MONTEIRO, 2006). Conforme 

relatório de produção da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (2018), entre os vinte e 

três estados Brasileiros o Piauí ocupa e 12ª posição no ranking nacional na produção de soja. 

A Figura 2 detalha a evolução da área plantada de soja brasileira em relação ao estado do Piauí. 
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De acordo com Pereira (2018), o Piauí não possui registro de terras indígenas e quilombolas, 

o que se configura uma vantagem para possíveis limitações de áreas para o extrativismo 

vegetal.Um estudo do Departamento de Agricultura Americano - USDA segundo Meade (2016) 

indica que um grande fator de competitividade do Brasil deve-se às características variadas das 

regiões de cerrados, mas os custos médios nacionais de produção são menores no Brasil, 

intermediário no EUA e maiores na Argentina. 

Ainda acerca da Figura 2, compara-se a área plantada de soja no Brasil com a área plantada no 

Piauí em uma série história entre os anos de 2010 e 2017. Verifica-se que no universo dos sete 

anos houve um aumento da representatividade da área plantada partindo de 1,59% para 2,02%. 

 
Figura 2 – Evolução percentual da área plantada em relação ao território do Piauí eBrasil 

 

 

Fonte : Adaptado pelos autores de CONAB (2019) 

 
 

Mesmo considerando que a expansão do plantio de soja no Piauí acorreu de forma mais recente, 

constata-se uma diferença na evolução entre o crescimento nacional de 8,05 % em 2010 para 

9,28 % em 2017, com 15,27 pontos percentuais. No Piauí houve um crescimento no mesmo 

período de 29,57% entre 2010 de 1,59% para 2,02% em 2017, portanto um índice maior que o 

nacional. 

3.1.1 Produtividade 
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Desenvolveu-se neste trabalho uma análise comparativa entre a evolução da área plantada de soja 

no território nacional com a área plantada no Piauí entre os anos de 2010 e 2017. Denota- se que 

houve uma moderada proporção entre as variáveis com um gap maior nos anos de 2012 e 2015, 

Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Produtividade Soja no Brasil e Piauí saca/ hectare. 
 

Fonte: Adaptado pelos autores de CONAB (2019) 

 
 

A Figura 3 expõe a comparação entre as diferenças de produtividade entre o Brasil e Piauí. 

Observa-se que no ano de 2011 e 2017 a produtividade foi maior que no Brasil, sem uma 

justificativa encontrada na literatura. O gráfico apresenta,também, diferenças relevantes nos anos 

de 2012 e 2015, aonde a produtividade foi bem menor no Piauí, alcançando no último ano 60% 

de diferenças na produtividade. 

Tamanhas diferenças podem estar relacionadas a aspectos meteorológicos ou tecnológicos. Os 

estudos realizados por Tsukahara (2016), afirmam que o decréscimo da produtividade de soja 

advém de situações de atraso da colheita, principalmente quando associada a condições 

meteorológicas desfavoráveis (precipitação pluvial frequente, alta umidade relativa do ar, baixas 

taxas de radiação solar). 

3.2.2 Distribuição da Produção de Soja no Piauí 
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Um outro ponto a ser mencionado é a concentração da produção de soja nos municípios 

piauienses. Dos trinta e três municípios produtores, apenas 5 municípios Baixa Grande do Ribeiro, 

Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus e Santa Filomena, na ordem, representam 75% da 

produção total do Estado. A Figura dispõe alguns municípios que fazem parte da rede de 

produção de soja do Piauí. A Figura 4 abaixo demonstra a formato de redes de linhas os 

municípios que mais produzem soja no estado. 

 

 

Figura 4- Municípios que mais produzem soja no Piauí 
 

 
 

Fonte: Adaptado pelos autores CONAB (2019) 

Conforme mostrado na rede da Figura4, os municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, 

Ribeirão Gonçalves, Bom Jesus e Sana Filomenaentre as 26 cidades produtoras tem a maior 

influência, sendo responsáveis por 75 por cento da produção de grãos do Piauí. 

3.2 Logística de Escoamento 

O destino principal da Soja piauiense é a exportação, dos 2.020.195 de toneladasproduzidas 

no ano de 2017, 1.503.370 toneladas foram exportadas IBGE (2019). O trajeto de exportação 
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é via rodoviária é o porto de Itaqui - MA, cerca de 90%, conforme SISCOMEX (2019) 

percorrendo uma distância média percorrida de 900 km até o Porto. 

Tabela1 – Rota da Soja piauiense parao Porto 
 

Origem Porto de Itaqui / Distância 
 

Uruçuí 749km 

Ribeiro Gonçalves 796km 

Bom Jesus 941km 

Baixa Grande do Ribeiro 970km 

Santa Filomena 1045km 
 

Distância média 900km 
 

Fonte: Google map 

 
 

O principal caminho soja do Piauí é o porto de Itaqui – MA, seguido por Salvador, Aracajú e 

Belém, a Tabela 1 apresenta a quantidade de soja exportada pelo Piauí 2018. 

 
Tabela 2: Portos de destino da Soja colhida no Piaui. 

 

 
Via de escoamento 

 
Porto 

Quantidade 

Exportação 2018 

 
Representabilidade 

  (em toneladas)  

Maritima Porto de Belém 0,37 0,06% 

Maritima Porto de São Luís 1.354,00 90,00% 

Maritima Porto de Salvador 143,00 9,50% 

Maritima Porto de Aracaju 6,00 0,44% 

Fonte: Adaptado de SISCOMEX (2019) 

 
 

Cerca de 90% da produção percorre uma distância média percorrida de 900 km até o Porto 

(SISCOMEX, 2019), vide Tabela 2. As operações do porto de Itaqui no Estado do Maranhão 

dispõem de uma estrutura com sete berços operacionais, além de um novo píer petroleiro. Os 

berços possuem profundidades que variam de 12 a 19 metros, permitindo a atracação de navios 

de grande porte, Figura 5. 

 
Figura 5 – Vista aérea porto de Itaqui-MA 
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Fonte : http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/porto-do-itaqui/infraestrutura 

 
 

A proximidade do Porto de Itaqui -MA e a indisponibilidade de Porto no Piauí, além das ausências 

de linha férrea entre o cerrado e o Porto são justificativas da viabilidade desta rota de 

escoamento. O porto é utilizado para exportação da maioria da soja colhida no estado do 

Maranhão, favorecendo a disponibilidade de graneleiros para o destino dos países que mais 

importam soja no mundo. 

No Piauí há instalada uma Trade e processadora da soja, a Bunge Alimentos na cidade de Uruçuí, 

maior processado em volume do Estado.   A empresa beneficia aproximadamente 15% da 

produção do Estado que é direcionada para o mercado interno. 

A eficiência do setor produtivo das culturas depende, entre outros fatores, como os econômicos 

e logísticos, da seleção e verificação da adaptabilidade das cultivares melhoradas para diferentes 

regiões do país(Bohnet al., 2016). Estes resultados podem ser mecanismos de compensação entre 

um fator positivo ou negativo na cadeia produtiva e distribuição. 

4. Considerações Finais 

Quando se compara a realidade de produtividade do Piauí e Brasil, não se encontrou embasamento 

científico que justifiquem nos períodos mencionados grandes diferenças de produtividade, por 

isto sugere-se que seja realizado um aprofundamento nos estudos considerando todas as 

possibilidades para a redução da produtividade da soja nos anos de plantio 2011 e 2015. 

De acordo com o apresentado, o Piauí apresenta um perfil de importação de soja muito forte, pois 

74,5% da soja produzida é exportada para outros países. Desse modo, há uma necessidade de 

viabilizar custos na cadeia produtiva, em especial na logística, tratando-se de comodities. 

Diferente das demais regiões do Nordeste o Piauí não dispõe de Porto para 

http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/porto-do-itaqui/infraestrutura
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escoamento, por essa razão o escoamento é realizado via rodoviário até o porto de Itaqui no 

Maranhão. 

O município de Uruçuí apresenta o menor percurso para o porto com 749 kma maior distância 

é de 1.045 km da cidade de Santa Filomena. A soja é um produto de baixo valor agregado, 

portanto, estas distâncias diminuem a competitividade dos produtores mesmos apresentado alta 

produtividade ou melhores desempenhos em outras etapas da cadeia. 

Urge-se de uma infraestrutura para melhor escoar a produção de soja no Piauí, além das melhores 

condições das rodovias, o modal ferroviário seria a melhor alternativa de escoamento. O perfil 

exportador de soja do porto de Itaqui favorece a exportação de soja, nos últimos dez anos 

aumentou o quíntuplo. Acredita-se no crescimento da produção de soja no Piauí caso ocorram 

investimentos em infraestrutura para redução de custos. 
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4.2 Artigo 2 

 
 

O trabalho ’Costs of Soybean Transportation in Piaui State, Brazil: A Case 

Study’ foi submetido em 15 de outubro de 2019 para o ILS - Information Systems, 

Logistics & Supply Chain: Texas State University, Figura 7, tendo sido aceito em 16 de 

dezembro de 2019 para publicação e apresentado em 22-24 de abril de 2020, publi- 

cado nos anais do evento. 

 
 

 

 
 
 

 

Figura 7: ILS 2020 
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Abstract. Soybean plays an important role in world agribusiness. Nowadays, Brazil is the largest global  

exporter and the main impact for the country is transportation costs. These costs are influenced by the mode of 

transport used, distance to the cargo ports and infrastructure. The Piauí state, for instance, is the new 

frontier of soybean production in Brazil with a low cost of land and excellent productivity rates. However, the 

logistics infrastructure affects the profitability of growers and transporters. In this sense, this article  

analysis the transportation costs of soybean movements among Piaui regions and cargo ports and explore 

different scenarios considering the future implementation of the railway service. The results showed that 

despite efforts to improve the movement of soybean exports from Piaui state, with the building a new 

railway and two new routes, the current route remains the best option for growers and transporters. 

Keywords: Soybean, Piaui state, Transportation costs, Competitiveness, Growers profitability. 

 

 

1. Introduction 

 
Soybean is one of the leading world commodities, being consumed in nature, as bioproducts and as the  

main protein source of animal feed. The major producers of this grain are Argentina, Brazil, and the United 

States, with China as the world-leading importer [1]. Due to the need for large planting areas and adequate 

climate, soybean needs to be transported over large distances domestically and abroad to be processing and 

consumed. Therefore, the costs and investments in the supply chain and logistics play an essential role in 

the competitiveness of this product. 

The transportation costs in Brazil, for example, are extremely high while the land cost is very low. Hyland 

[2] emphasizes that soybean production costs in the United States are higher compared to South American 

countries; however domestic transportation costs are significantly lower. Brazil, for example, has higher  

grain yields at lower production costs [3], but transportation costs may reach 146% higher during the harvest 

[4]. 

The primary consumer market for soybean is China. The Chinese government has been increasing grain 

imports in recent years due to the growing demand determined by improved population quality of life and 

changes in consumption structure [5]. The imports of Chinese grain increased from 84.64 Mt in 2013 to 

130.62 Mt in 2017, an increase of 54% [6]. 

In this scenario, Brazil appears as one of the leading global soybean exporters but faces bottlenecks relate 

to the lack of transport infrastructure with limited rail availability and high dependence on roadway modal 

[3]. The problem is increasing due to the migration of production to regions with lower land costs but with 

a more deficient logistics infrastructure. One of these new production centers in the state of Piaui. 

The main logistical problem of the state is the lack of a port of discharge. The closest port to the Piauiense 

Savanna vegetation is the Port of Itaqui which operates Mato Grosso grain production and handled 8.5 

million tons in 2018. The route between Piaui Savanna and Itaqui only can be made by truck. Piaui  

production is accounting for 9% of total Brazilian soybean exports and almost 8% of exports to China, 

Currently, the road transport alternative from production to the port is the most used in the Piauiense  

Savanna [7] and is ongoing a railway constructing linking the city of Eliseu Martins to the ports of Pecem 

and Suape, in Ceara and Pernambuco state respectively. 

mailto:josealberto@socimol.com
mailto:josealberto@socimol.com
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Based on this new future opportunity to move grains from the state to the ports that the present article  

analyzes whether the current characteristics of logistic flow such as cost, transport time and distance impact 

will be improved with these new routes. For this purpose, a cost comparison was made between the current 

route and the projected routes, considering the distances and costs per route between the soybean-producing 

municipalities and the destinations. 

This article is structured as follows; After the Introduction, Methodology session 2 presents different  

scenarios considering origin and destinations, in addition to the use of available and designed modes. This 

method has been used in other countries with different results. In session 3 the results of the research are  

presented, and the discussion was held. 

 

 
2. Methodology 

 
This paper aims to analyze the routes available for the Soybean Transport from the Piauiense Savanna to 

the available cargo ports and to project future situations using other modes of transport for the soybean flow 

to the port. The railroad used in the analyzes it is still under construction. In the near future, this railway  

will enable producers to make strategic decisions involving time and cost. This study also seeks to offer 

guidelines for new projects and to improve the logistics infrastructure of Brazilian exports of soybean, as 

well as grain exports in general. 

Based on the research developed by Ndembe [8] on transport logistics in Australia, with the analysis of 

different scenarios on rail sections from origin and destination to compose transport costs and time, and  

studies from Ghaderi [9] who verified the system of logistics transport Vietnamese, discussing the logistics 

infrastructure based on strategic dimensions that involve aspects of the infrastructure, we decided to verify 

the case of the state of Piaui. 

In addition, this study also adopted the work of Banomyong [10] who explored the various transport 

route alternatives and methods available for exporters from Laos, Asian countries to make it easier to sell 

their products to the European Union. The authors used a multimodal transport model to verify route  

alternatives, using the following variables: cost, time, distance, mode of transport and transshipment. 

Specifically, the present study adopted the following procedures: 
 

First, the values of road freight were established using the values of freight provided by the  

Brazilian National Land Transportation Agency - ANTT [11]. The value of road freight was 

considered according to Resolution No. 5820/2018 of the entity defining the minimum road 

freight. The road distances were consulted on Google Maps®. The routes envisaged considered  

road displacements from municipalities to the Ports. The size of the trucks considered in the  

analysis for bulk cargo was 7-axle, two-axle profile, carrying 38 tons of soybean per trip [12]. The 

Freight cost is considered per kilometer. 

Second, the rail freight was performed regarding the spreadsheet of the West SA stretch 

concessionaire Latin America logistics - ALL controlled by ANTT Resolution No. 3730/2011 [13] 

corresponding to the transportation of soybeans that operates in the Midwest region of Brazil, as 

a reference, once Transnordestina railway mentioned is not running yet. 

Third, a formation of the routes and the determination of the values follow steps presented in  

Figure 1. Eleven cities were chosen, which represent [14] 96% of the soybean production of the 

state. 

 

To calculate the cost of the routes we used equations 1, 2 and 3. 

 
FRA = DItq x Cfr (1) 

 

 

Where: 

 
FRA = Current Freight Cost in Dollar / Ton 

DItq = Road distance from the municipality to Porto Itaqui-MA in KM 

* Cfr = Freight cost Dollar / ton / KM: 
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Define municipalities and geographical location 

 

 
Choice of Exports Ports 

 

 
Definition of freight costing criteria governmental 

 

 
Best route analysis 

 

 
Definition of alternative routes considering the projects and transport modal 

 

 
Rout pricing 

 

 
Final cost per scenario 

 

Figure 1: Data preparation steps for method application 

 
TFR = (DistEM x CRdFr) + Tcost + (DistFP x RlFr) (2) 

 

Where: 

 
TRF = Total freight cost Dollar / ton 

DistEM = Road distance from the municipality to the city of Elizeu Martins, intermodal point for 

the KM rail 

CRdFr = Road Freight Cost Dollar / ton / KM1 

Tcost = Transfer cost Dollars / ton 

DistFP = Railway Distance to destination cargo port KM 

CRlFr = Rail Freight Cost Dollar / ton / KM2 

 
CFR = Dist x CkamE x NA (3) 

 
Where: 

 
CFR = Freight Cot road 

Dist = Distance 

CkmE = kilometer cost per axle 

NA = number of axes 

 

 
3. Results 

 
3.1 Soybean Logistics in Piauí State 

 
Piauí is in the third position at the soybean exporter ranking in northeastern Brazil according to the United 

States Department of Agriculture - USDA [3]. It has a great potential for expansion due to the availability 

of areas. According to Gibbs [15] the area of  MATOPIBA - Soybean production area that encompasses 

 
 

1 Road Freight = Distance Distance by Track x Standard cost per kilometer related to the number of axles 

of the truck according to the stretch. 

 
2 Rail Freight = freight cost per ton / km between 810 and 1,600 km for soybean. 
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the states of Maranhão, Tocantins, Piaui and Bahia, that also includes Piauí, is one of the most recent areas 

of expansion of soy production. 

The state current logistics are operationalized as shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2: Current soybean runoff situation 

 
 

The smallest portion of the soybean production of the Piaui is destined for domestic consumption and the 

majority (around 90%) is exported [16]. Currently, the production is all transported to Ports by trucks. 

Soybeans destined for domestic consumption are usually purchased by trades such as the company Bunge 

Food Company, headquartered in the municipality of Uruçuí / PI. The company crushes to produce bran  

and oil to supply nearby markets mainly for animal feed, as well as other human consumption products. 

Regarding the external market, Brazilian Federal Government are building a new railway among the city 

of Eliseu Martins in Piaui connecting the Ports of Pecem, Ceara state and Suape, Pernambuco state [17],  

Figure 3. 
 

Figure 3: Transnordestina Railway Project Map. Retrieved from [17] 

 
 

3.2 Cost Statement of Freight and Rout Projections 

 
The soybean outflow to the foreign market should consider the distances traveled from farms to ports or  

farms to rail terminals. This article used the distance between the downtown of the municipalities and cargo 

Port 

Intern 

consumption 
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ports. In addition to the mentioned aspects, the value of freight did not consider the period of high demand 

or harvest, as freight usually gets higher due to the increased demand for transportation. 

As mentioned early, three situations are compared. First, the production areas to Port of Itaqui, Table 1. 

Second, production areas to Port of Pecem using intermodal system (road + rail), Table 2. Third, production 

areas to Port of Suape using intermodal system (road + rail), Table 3. Soybean reference values were  

surveyed on 6/18/2019 from $ 312.82 [18] a ton and the exchange rate in one dollar to $ 4,1734 [19] quote at 

the Brazilian central bank in 09/23/2019. 

Regarding Tables 1, 2 and 3, the representation of the reference values of soybean transportation costs  

considered acceptable in the literature represents 30% of the total value [20]. Tables 2 and 3 consider the 

cost of transhipment between the modes. When comparing the hypothesis of road freight, theoretically, the 

highest result of flow I cause a percentage of 14.05%, shown in the current scenario. 

A study from USDA [3] presented a table with the freight costs of the municipality of Bom Jesus-PI to 

Porto worth U$ 0.0358, however, two years ago, when compared to the survey data, represents an increase 

of 28,49%, in addition to the rising cost of fuel in recent years. It is believed that the new pricing policy  

established by the Brazilian government following the strike movements in 2018, among other things, 

influenced this variation. 

 
 

  Table 1: Current flow to Itaqui Port  

Municipalities Origin - Road distance freight cost / Total Freight 
 

Transit time day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ª Lowest value b Highest value 

 
 

Table 2: Flow from Eliseu Martins to PECÉM / CE Port via Transnordestina Railway 
 

Municipalities 

Origin - Soybean 

producers 

 

Road 

distance 

(km) 

Road 

freight 

cost / ton 

(U$) 

 

Railway 

distance 

(km) 

Cost 

freight/ 

ton 

Railway 

(U$) 

 

Transshi 

pment 

cost (U$) 

Total 

Freight 

Cost 

(U$) 

 

Transit 

time 

(days) 

Baixa Grande do 

Ribeiro 
291 0,055 1112 0,037 0,4 57,182 3 

Uruçuí 174 0,062 1112 0,037 0,4 52,101 3 

Ribeiro Gonçalves 280 0,055 1112 0,037 0,4 56,582 3 

Bom Jesus 142 0,062 1112 0,037 0,4 50,118 3 

Santa Filomena 412 0,075 1112 0,037 0,4 72,032   3 

Currais 153 0,062 1112 0,037 0,4 50,800 3 

Gilbués 305 0,051 1112 0,037 0,4 56,950 3 

Sebastião Leal 100 0,010 1112 0,037 0,4 51,290 3 

Monte Alegre do 

Piauí 
295 0,055 1112 0,037 0,4 57,400 3 

Corrente 382 0,051 1112 0,037 0,4 60,897 3 

Palmeira do Piauí 113 0,062 1112 0,037 0,4 48,321   2 

ª Lowest value b Highest value 

Soybean producers (KM) ton U$ Cost U$  

Baixa Grande do Ribeiro 970 0,042 40,674 1 

Uruçuí 749 0,051   38,387  1 

Ribeiro Gonçalves 796 0,047 37,087 1 

Bom Jesus 941 0,046 43,404 1 

Santa Filomena 1045 0,046 47,714 1 

Currais 954 0,046 44,004 1 

Gilbués 1106 0,046 50,499 1 

Sebastião Leal 760 0,047 35,764 1 

Monte Alegre do Piauí 1096 0,046 50,043 1 

Corrente 1183 0,046   54,015  1 

Palmeira do Piauí 914 0,046 42,159 1 
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  Table 3: Flow from Eliseu Martins to SUAPE / PE Port via Transnordestina Railway  
 

 
Municipalitie 

s Origin - 

 

Road 

distance 

(km) 

Road 

freight 

cost / ton 

 

Railway 

distance 

(km) 

Cost 

freight/ ton 

Railway 

 

Transshi 

pment 

cost (U$) 

Total 

Freight 

Cost 

 

Transi 

t time 

(days) 

 

 

do Ribeiro 

 
 

Gonçalves 

 
 

Filomena 

 

 

 

do Piauí 

 
 

Piauí 

ª Lowest value b Highest value 

 
 

3.3 Freight costs and routes remakes 

 
Table 4 shows the cost of freight in the current stretches and hypotheses of the Transnordestina railway 

to the ports of Pecém and Suape. 

 

Tabela 4: Scenario Comparison 

 
 

 

Scenario 

Highest 

reight 

costs 

found 

 

Lowest freight 

costs found 

(US$) 

 

Average 

freight costs 

(US$) 

 
Soybean Ton 

Percentage 
(US$) 

  (US$)  

Current 

scenario 

Scenario 

Simulation  I 

Pecém 

Transnordestina 

Scenario 

Simulation II 

Suape 

Transnordestina 

$56,24 $48,777 $72,485 $312,82 17,97% 

 
 

 
 

Table 4 presents the percentage of cargo freight on soybean prices. The value differences between flows 

are relatively small. In the two scenarios projected with the railway, costs are bigger compared to the current 

situation. One of the factors that increase intermodal freight costs is the long road distance from producing 

cities to the rail terminal, south as the case of Santa Filomena- PI whose distance is 512 km from the 

terminal. 

Soybean 

producers 

(U$)  (U$)  (U$)  

Baixa  Grande 
291

 
0,055 1130 0,037 0,4 57,633 3 

Uruçuí 174 0,062 1130 0,037 0,4 52,552 3 

Ribeiro 
280

 0,055 1130 0,037 0,4 57,031 3 

Bom Jesus 142 0,062 1130 0,037 0,4 50,570 3 

Santa 
412

 
0,075 1130 0,037 0,4 72,485 3 

Currais 153 0,062 1130 0,037 0,4 51,250 3 

Gilbués 305 0,051 1130 0,037 0,4 57,405 3 

Sebastião Leal 100 0,010 1130 0,037 0,4 51,742 3 

Monte  Alegre 
295

 0,055 1130 0,037 0,4 57,857 3 

Corrente 382 0,051 1130 0,037 0,4 61,354 3 

Palmeira do 
113

 
0,062 1130 

0,037 
0,4 48,777 3 

 

$43,97 $38,387 $54,015 $312,82 14,05% 

 
$55,78 

 
$48,321 

 
$72,032 

 
$312,82 

 
17,83% 
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The transit times when using rail is higher in both simulations involving the scenarios II and III. The  

differences found presented a percentage of approximately 3% higher than in the current scenario. The use of 

rail transport was expected to reduce the value of freight. 

 

 

4. Conclusions 

 
The study identified the unfeasibility of investment in Transnordestina railway considering the soybean  

movement of Piaui. Comparing the higher freight of the simulations with the current section, a cost growth 

of 33.35% is expected. Moreover, the port of São Luis has been more competitive, taking third place in  

2017, with 8% of soybean exports to China [21]. Therefore, it comes the advantage of continuing to 

distributing soybeans through the port in ITAQUI-Northeast Brazil is the largest soybean exporter to China. 

The results allow concluding that railway projected need to be modified or improved to better meet the  

logistic needs for soybean production in Piauí. 
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4.3 Artigo 3 

 
 

O trabalho ’Impact of Piauí Soybean Production Growth on Municipalities HDI’ 

foi submetido em 27 de fevereiro de 2020 para o II NETLOG - International Confe- 

rence on Network Enterprises & Logistics Management 2020, Figura 8. Aprovado, 

apresentado e publicado em maio de 2021. 
 

Figura 8: NETLOG 2020 

 
http://netlogconference.com/proceedings/papers/NETLOG_2020_paper_3.pdf 
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Abstract 

Brazil is a country whose agriculture represents 25% of the total GDP. In this context, agriculture is an important inducer 

of the country's economy. The North and Northeast Regions in the country are suggested as a new expanding agricultural 

frontier. This paper studies the relationship between GDP and the HDI between 2000 and 2010, considering the correlation 

analysis. The universe of the cities surveyed is divided into two groups: the cities that produce soybean and those that are 

considered savanna regions with potential for soybean production. The results show the economic impact associated or not 

with the social development of the region of the state of Piaui. 

Keywords. Soybean, GDP, HDI, Savanna 

Resumo 

O Brasil é um país cujo PIB agrícola representa 25% do total. Nesse contexto, a agricultura é um importante indutor da  

economia do país. As regiões Norte e Nordeste do país são vistas como uma nova fronteira agrícola em expansão. Este 

artigo estuda a relação entre PIB e IDH entre 2000 e 2010, considerando a análise de correlação. O universo das cidades 

pesquisadas divide-se em dois grupos: as cidades que produzem soja e aquelas que são consideradas região de cerrado com 

potencial para a produção de soja. Os resultados da pesquisa discutem o impacto econômico associado ou não ao  

desenvolvimento social da região do estado do Piauí. 

Keywords. Soja, PIB, IDH, Cerrado. 

 

 

1. Introduction 

 

Brazil is a major player in global agricultural trade, accounting for 7.3 percent of global agricultural 

exports. It is the world’s third-largest exporter of agricultural products, behind only the EU and the United 

States. (FAO, 2014). This economic activity has evolved considerably in the last 20 years in regions with 

low rates of economic and social development. 

The share of agricultural GDP in Brazil consolidates the role of agribusiness in the national economy. 

Furtuoso (2019) states that the Brazilian agro-industrial complex represents approximately 32% of the 

national GDP. For this reason, the country's development dependence on grain production and other field 

activities directly influences macroeconomics. 
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North and Northeast regions of Brazil stand out with the growth of areas in agriculture, especially the 

savanna areas with soybean cultivation. The professionalization and implementation of productivity 

of soybean planted areas in the northern regions of the country have attracted interest in soybean 

cultivation, causing economic, social, and environmental impacts. 

Brazil has historically been dependent on public policies to develop, this process directly involved state 

action in the economy and planning. Over time the concept of economic development has been associated 

with other social and environmental indicators to determine the evolutionary performance of a region. 

This more modern approach analyzes the general context from education, the Human Development Index 

- HDI, demographics linked to economic outcomes, and the impacts that development can bring. 

It has been observed in specific literature that, although the evolution and competitiveness of agricultural 

production have positive effects on economic growth, such as per capita GDP, such factors are still not 

sufficient to improve the indexes related to the social development of a region, such as This is the 

case with income and poverty distribution (Zambra et al., 2015). 

De Castro (2016) studied if there really is any relationship between soybean planting and socioeconomic 

development in the municipalities of Mato Grosso. For this, the General Index of Socioeconomic 

Development (IGDSE) was created, based on the Exploratory Factor Analysis, aiming to differentiate 

the development process of the municipalities of Mato Grosso, from the planting of soybean, in the years 

2000 and 2010. The results showed that, in both 2000 and 2010, the municipalities that planted soybean 

developed more on average, indicating a positive relationship between soy planting and socioeconomic 

development. 

In Piaui, a state located in the northeastern region of the country that has a low economic development 

index, the role of agriculture ensures primary activity with the most important of the segments, given that 

trade and services are incipient. However, there are no studies investigating the role of soybean in the 

development index. Piaui has 224 municipalities, of which 26 produce soybeans, with a total GDP of 

USD 10.3 billion, with the 21st position in the country besides being the 11th largest soybean producer 

in the country. As for the HDI, occupies the 25th position, according to IBGE (2019). 

Therefore, this article intends to investigate whether there is a relationship between the variables GDP, 

HDI, and soybean production in the State of Piaui. The sample considers the municipalities classified as 

savanna area according to the Complementary Law No. 87/2007 of the Piaui State Government 

recognizing the municipalities that make up the Savanna microregion, Figure 1. Notice the area in the 

Southeast region of the map highlighted with yellow color, which represents the savanna region of Piaui. 

The research classifies the municipalities of this region that exploit soy in their territory and do not plant 

soybean. 

2. Methods 

To carry out this work was defined as research sample the universe of 54 municipalities that corresponds 

to the Savanna microregion. The cities were classified into municipalities that plant soybeans and those 

that do not plant soybeans in the period. Approximately 800,000 inhabitants live in these cities, 

according to the 2010 IBGE census. GDP has been calculated from 2000 to 2010, as well as the HDI 

of 2000 and 2010. 

The study was performed using a linear regression solved with the aid of the IBM SPSS Statistics 

v.22 © programs. The analysis evaluates four hypotheses: 
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Figure 1. Savanna microregion. Fonte: IBGE 
 

 

 
 

𝐻1 = 𝛼𝑜 + 𝐷𝑝𝑠2010 + 𝜀𝑖 (1) 
 
 

 
𝐻2 = 𝛽𝑜 + 𝐷𝑝𝑠2010 + 𝜀𝑖 (2) 

 
 

 
𝐻3 = µ𝑜 + 𝑃𝑠2010 + 𝜀𝑖 (3) 

 
 

 
𝐻4 = ¥𝑜 + 𝑃𝑠2010 + 𝜀𝑖 (4) 

 
 

Subtitle: 

DPs = Municipalities without soybean plantation 

Ps = Municipalities with soybean plantation 

 
Initially through the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE evidence, the municipalities 

were divided into two groups, those that plant soybeans, Table 1, and those that do not plant soybeans. 
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In  order  to  clarify  the  proposal  of  the  study,  we  classify  as  univariate  variables  the  universe 
6
o
0
f 

municipalities that fall or not soy. As an independent variable, GDP and HDI. A simple linear 

regression was developed between the evolution of the GDPs of the soybean and non-soybean 

municipalities, extracting the logarithmic in base 10, and the absolute number HDI, as for the savanna 

municipalities with and without soybean plantation in the 2000 and 2010 periods. 

 

 
  Table 1. Piaui’s Municipalities with Soybean Plantation  

Municipalities GDP – 2000 (BRL) GDP – 2010 (BRL) HDI 2000 
HDI

 
 2010 

Alvorada do Gurguéia 6.115.000.00 23.227.000.00 0.403 0.578 

Antônio Almeida 5.553.000.00 80.206.000.00 0.478 0.620 

Baixa grande do Ribeiro 25.006.000.00 148.451.000.00 0.349 0.564 

Bom Jesus 39.249.000.00 204.103.000.00 0.486 0.668 

Colônia do Gurguéia 5.362.000.00 42.732.000.00 0.445 0.628 

Corrente 39.329.000.00 161.700.000.00 0.474 0.642 

Currais 6.556.000.00 34.897.000.00 0.339 0.542 

Gilbués 13.876.000.00 73.093.000.00 0.411 0.548 

Guadalupe 51.255.000.00 198.106.000.00 0.495 0.65 

Landri Sales 6.886.000.00 32.097.000.00 0.451 0.584 

Monte Alegre do Piauí 10.433.000.00 57.913.000.00 0.387 0.578 

Paes Landim 5.530.000.00 16.807.000.00 0.45 0.575 

Pajeú do Piauí 3.263.000.00 12.573.000.00 0.383 0.559 

Palmeira do Piauí 8.216.000.00 29.763.000.00 0.428 0.557 

Porto alegre do Piauí 3.633.000.00 19.962.000.00 0.374 0.563 

Redenção do Gurguéia 
8.644.000.00 

31.793.000.00 0.402 0.589 

Ribeiro Gonçalves 9.959.000.00 81.673.000.00 0.439 0.601 

Santa Filomena 9.748.000.00 71.648.000.00 0.393 0.544 

São Gonçalo do Gurguéia 3.232.000.00 12.398.000.00 0.384 0.560 

Sebastião Leal 6.697.000.00 69.007.000.00 0.369 0.562 

Uruçuí 46.906.000.00 427.632.000.00 0.432 0.631 

 



Table 2. Piaui’s Municipalities without Soybean Plantation 
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Municipalities GDP - 2000 GDP - 2010 HDI 2000 HDI 2010 

Arraial 4.609.000.00 16.801.000.00 0.412 0.560 

Avelino Lopes 9.080.000.00 36.300.000.00 0.367 0.554 

Barreiras do Piauí 5.443.000.00 10.143.000.00 0.413 0.557 

Bertolínia 7.658.000.00 27.055.000.00 0.441 0.612 

Brejo do Piauí 3.647.000.00 14.522.000.00 0.278 0.515 

Canavieira 5.187.000.00 15.324.000.00 0.388 0.583 

Canto do Buriti 25.329.000.00 98.146.000.00 0.426 0.576 

Cristalândia do Piauí 8.186.000.00 26.881.000.00 0.416 0.573 

Cristino Castro 12.222.000.00 46.256.000.00 0.460 0.566 

Curimatá 11.895.000.00 43.615.000.00 0.489 0.607 

Eliseu Martins 5.956.000.00 20.643.000.00 0.449 0.595 

Flores do Piauí 4.994.000.00 17.176.000.00 0.353 0.547 

Floriano 144.459.000.00 550.100.000.00 0.558 0.700 

Francisco Ayres 5.122.000.00 16.077.000.00 0.391 0.577 

Itaueira 12.595.000.00 51.693.000.00 0.444 0.583 

Jerumenha 5.456.000.00 19.841.000.00 0.448 0.591 

Júlio Borges 4.904.000.00 19.226.000.00 0.382 0.582 

Manoel Emídio 6.008.000.00 23.779.000.00 0.442 0.573 

Marcos Parente 4.927.000.00 16.919.000.00 0.466 0.59 

Morro Cabeça do Tempo 4.709.000.00 16.107.000.00 0.317 0.542 

Nazaré do Piauí 9.365.000.00 24.063.000.00 0.380 0.576 

Pajeú do Piauí 3.263.000.00 12.573.000.00 0.383 0.559 

Parnaguá 11.839.000.00 41.433.000.00 0.362 0.575 

Pavussu 4.622.000.00 13.463.000.00 0.333 0.526 

Pedro Laurentino 4.281.000.00 10.328.000.00 0.325 0.562 

Porto alegre do Pauí 3.633.000.00 12.153.000.00 0.374 0.563 

Riacho Frio 6.425.000.00 16.618.000.00 0.395 0.541 

Ribeira do Piauí 4.736.000.00 13.333.000.00 0.285 0.52 

Rio Grande do Piauí 6.361.000.00 23.613.000.00 0.414 0.572 

Santa Luz 5.047.000.00 19.643.000.00 0.414 0.588 

São José do Peixe 5.406.000.00 28.237.000.00 0.508 0.573 

São Miguel do Fidalgo 4.197.000.00 11.144.000.00 0.348 0.535 

Sebastião Barros 5.517.000.00 18.664.000.00 0.338 0.536 

Socorro do Piauí 4.818.000.00 26.446.000.00 0.344 0.561 

Tamboril do Piauí 3.112.000.00 10.586.000.00 0.316 0.501 



The variables used were GDP, HDI, and Soy Production, Table 3. 
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Table 3. Data source and description of the variables used. 
 

Variable Indicator Description Source Periods 
 

X1 Economic 
GDP -Gross domestic 

product 

 
IBGE 2000 a 2010 

 

X2 Social  
HDI- Urban 

development index 

 

PNUB 2000 a 2010 

 

X3 Agricultual PS- Soybean production   IBGE 2000 a 2010 
 

 
 

The Human Development Index (HDI) is a summary measure of long-term progress in three basic 

dimensions of human development: income, education, and health. The purpose of the HDI was to offer 

a counterpoint to another widely used indicator. Gross Domestic Product (GDP), which considers the 

sum of all goods and services produced in an economy over a given period of time. It is believed that the 

GDP variable is directly associated with the soybean produced volume, therefore, in the correction, only 

GDP and HDI were calculated. 

In Brazil, there are several aspects that favor the cultivation of soybeans, ranging from climatic 

conditions, technological development, public policies to entrepreneurship. Johnston and Mellor (1961) 

stated that the functions performed by agriculture are associated with the primary stages of economic 

development, especially in developed countries. However, this factor has changed over the years and 

may represent the reality of Brazil or the state of Piaui, where agricultural activity also contributes in the 

most advanced stages, generating many resources and jobs. 

The choice of indicators was based on aspects that set questions of economic development in the 

municipalities of the savanna of Piaui. The literature has already recorded similar perspectives, as in the 

works of Hoffmann and Kageyama (1985), which analyzed aspects of agricultural modernization and 

income distribution in Brazil; Melo and Parré (2007) whose focus was to investigate the general 

relationship of rural development to the municipalities of Paraná; and Shikida (2010) who sought to show 

what was the development framework in a municipality that houses the sugarcane agro-industrial activity 

in Paraná. 

Similar to what was done by Carvalho et al. (2012) for the states of Tocantins and Bahia, the present 

work sought to investigate socioeconomic development by differentiating municipalities that planted and 

did not plant soybeans, for the reality of Piaui. 

An exploratory data analysis was also adopted, which according to Silva (2012) allows to describe the 

spatial distribution, to understand the patterns of spatial association, and to verify the existence and forms 

of spatial instability. According to Almeida (2004), an exploratory analysis of spatial data seems 

appropriate for sectoral studies, since the variables that determine the Gross Domestic Product (GDP) 

of the sector may present multidirectional spatial interactions that benefit the sector dynamics itself. The 

spatial analysis deals directly with the effects of spatial dependence and spatial heterogeneity. The images 

extracted from the Agrosatellite Geotechnology program show different periods of land occupation with 



The variables used were GDP, HDI, and Soy Production, Table 3. 
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3. Results and Discussion 
 

Every grain production process that covers the agribusiness segment causes environmental impacts. 

Environmental complexity encompasses the environment, society, and politics. The reduction in local 

fauna and flora replaced by soybean cultivation, as well as the effects on the soil and the use of chemicals 

to improve productivity are components to be evaluated and contained to avoid a loss of the natural 

quality of the grain production environment. However, it is known about the scope that agribusiness 

provides in terms of its production chain, such as dealers of pesticides and machines, gas stations, 

consultancies, as well as other activities such as schools, doctors' offices, gyms, clinics, among 

others, which resulted in a greater dynamization of the economy, in addition to the inputs used in 

agribusiness, companies that settle in the region, a tax collection is generated for the municipality and 

state. In this scenario, there is a need for infrastructure to promote business flow fluency. 

Figure 2. Soybean planting Evolution. Source: Agrosatellite Biomes (2014) 
 

 

It can be seen in Figure 2 that in the 21 municipalities that cultivate soybeans in Piaui there was a growth 

of the planted area, in the “pink” color of the map, the evolution in 14 years, still presenting a growth 

potential. The area dedicated to agribusiness, with reference to 2014 is 15% of the total area of 21 

municipalities. We highlight the municipalities of Ribeiro Gonçalves and Bom Jesus with a proportion 

of 20 times the amount of soybean. 

However, the scope of the discussion of this article focuses on the nuances of territorial expansion of 

planting, economy, and social variables. It is known that there is a bias in the Brazilian development 

model, much depends on the government's dialogue, the definition of public policies that permeate 

investments in infrastructure, credit lines policies, tax incentives, and training schools. 



Table 4 presents the results of the calculated linear regressions. 
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Table 4. Regressão linear 
 

 
Regression 

Correlation 

Analysis with 

Correlation 

Analysis without 

Correlation 

Analysis with 

Correlation 

Analysis without 

Statistics 
Soybean Planting Soybean Planting Soybean Planting Soybean Planting 

 

 2000 2000 2010 2010 

R-Multiple 0.6112 0.6290 0.7388 0.6268 

R-Square 0.3736 0.3957 0.5459 0.3929 

R- Adjust Square 0.3546 0.3639 0.5321 0.3610 
 

Standard Error 0.0500 0.0300 0.0200 0.0300 

Number of Observations 35 21 35 21 

 

There is a relationship between the analyzed variables involving the municipalities, but it is found 

differently for each surveyed period. It is shown in Table 4 that there is a greater correlation between 

the variables in the municipalities that do not plant soybeans with a ratio of 0.7388 in 0.5459 of the 

cases the municipalities that plant soybeans a ratio of 0.6268 in 0.3929 cases. Contrary to other 

literature linking the proportionality relationship between the evolution of GDP and HDI in soybean- 

producing municipalities in Brazilian states. 

 

4. Conclusion 

Despite the growth observed in the production area of the State of Piauí from 2000, it was between 2007 

and 2014 that the expansion of planted area presented the largest volume. According to Rudorff (2015), 

the expansion of the Piaui cerrado was consolidated over native vegetation. IBGE (2015) states that the 

Piauiense cerrado has an area of 9 million hectares, corresponding to 11% of the Brazilian savanna. 

 
 

Table 5. Evolution of soybean acreage in Piauí 
 

Year 2000 2014 Growth % 
 

 

Soybean acreage per 

hectare 153.997 811.419 427,00% 
 

 
 

 
 

Soybean production in cities that grew between 2000 and 2010 grew in proportion according to Table 

6. The variations are quite relevant in all municipalities that planted soybeans, well above the national 

growth of 110% between 2000 and 2010 (Gazola, 2012), in addition to the consolidation of 

decentralization of soybean cultivation in all regions of the Brazilian savanna. 



Table 6. Evolution of soybean planting in municipalities that plant between 2000 and 2010 
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Coutries 2000 Soybean crops 2010 Soybean crops Variations % 

 
Baixa Grande do Ribeiro 629,133 3,256,417 433.50% 

Uruçuí 539,767 3,966,283 634.81% 

Ribeiro Gonçalves 71,267 1,693,650 2,276.50% 

Bom Jesus 57,567 1,156,500 1,908.98% 

Santa Filomena 109,767 1,067,567 872.58% 

Currais 0 705,467 0.00% 

Gilbués 32,000 549,600 1.617.50% 

Sebastião Leal 78,483 402,800 413.23% 

Monte Alegre do Piauí 37,200 462,583 1.143.50% 

Corrente 4,167 56,833 1.264.00% 

Palmeira do Piauí 38,000 413,633 988.51% 

Regeneração 0 28,000 0.00% 

Landri Sales 0 258,333 0.00% 

Alvorada do Gurguéia 25,000 108.800 335.20% 

Antônio Almeida 36,867 142,667 286.98% 

 

 
It is suggested that future works investigate the causes of the outflow of financial resources that are not 

fixed in the region. in addition to government policy positions that may encourage the permanence of 

resources generated in the production of the soy chain. 
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4.4 Artigo 4 

O trabalho ’Analysis of the New Frontier of Soybean Production in Brazil’ foi 

submetido em abril de 2020 para APMS / 2020 - International Conference, Serbia, 

Figura 9. Advances in Production Management Systems - APMS. Tendo sido aceito e 

foi publicado de 3 de setembro de 2020. 

 

Figura 9: APMS 

 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57997-5_70 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57997-5_70
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4.5 Artigo 5 

O trabalho foi submetido a Revista de Economia e Sociologia Rural 2021, Figura 

10. 
 

Figura 10: RESR 2021 



76 
 

 

 
 

 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE SOJA NO ESTADO DO PIAUÍ EM 

COMPARAÇÃO AOS PRINCIPAIS PRODUTORES NACIONAIS E REGIONAIS 

 

 
 

Resumo: O Brasil é o maior produtor e exportar mundial de soja. Entretanto, os polos de 

produção não se concentram em uma única região e vão se espalhando em busca de custos  

melhores de aquisição de terra. Inicialmente, a produção começou na região Sul, se espalhou 

pela região Centro-Oeste e atualmente avança pela região Norte e Nordeste. Entre as novas 

fronteiras agrícolas da produção de soja, destaca-se a área do cerrado denominada MATOPIBA, 

composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Este estudo investiga a 

evolução da produção de soja em um desses estados, o Piauí e compara o seu desempenho em 

produção e logística com os três principais estados produtores: Mato Grosso, Rio Grande do 

Sul e Paraná e o principal polo produtivo do Nordeste, o estado da Bahia. Para esse fim, foram 

criados 11 indicadores que permitem comparar o desenvolvimento da cadeia da soja no estado 

do Piauí em relação a esses polos produtores. Os resultados indicam um crescimento da cadeia 

produtiva no Estado, porém os indicadores revelam a necessidade de maiores investimentos de 

infraestrutura e logística na região para que essa possa ser competitiva em relação aos demais 

polos produtores. 

 

Palavras-chave: cadeia produtiva da soja, exportação de commodities, desenvolvimento 

regional, agricultura e comércio exterior. 

 

Abstract: Brazil is the world leader in the production and exports of soybean. However, the 

production centers are not concentrated in a single region and are spreading out in search of 

better land acquisition costs. Initially, production began in the South region, spread through the 

Midwest region and is currently advancing in the North and Northeast regions. Among the new 

agricultural frontiers for soy production, the Cerrado area known as MATOPIBA stands out, 

comprising the states of Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia. This study investigates the  

evolution of soybean production in one of these states, Piauí, and compares its performance in 

production and logistics with the three main producing states: Mato Grosso, Rio Grande do Sul 

and Paraná, and the main production hub in the Northeast, the State of Bahia. To this end, 11 

indicators were created to compare the development of the soybean chain in the state of Piauí 

in relation to these production hubs. The results indicate a growth in the production chain in the 

State, but the indicators reveal the need for greater investments in infrastructure and logistics 

in the region so that it can be competitive in relation to other production centers. 

 

Key words: soybean productive chain, exports of commodities, regional development, 

agriculture and trade. 

 

JEL: O13 Q02 Q17 

 
1. Introdução 

 
O processo de globalização elevou a competitividade entre empresas, abrindo mercados 

que ultrapassam as fronteiras locais, regionais e nacionais, exigindo dessas, em especial das 

cadeias produtivas do agronegócio, uma elevação no desempenho das atividades logísticas.  

Nesse sentido, Arvis et al. (2018) destaca a existência de uma relação direta entre desempenho 

logístico e a trocas comerciais internacionais. Assim, é preciso que as cadeias produtivas do 
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agronegócio tenham uma perspectiva mais ampla do impacto que o desempenho logístico tem 

sobre a competitividade e sobre o comércio internacional (Mendes dos Reis et al., 2020). 

O desempenho logístico é uma métrica do nível de serviço prestado pelas atividades 

logísticas de uma organização, de uma cadeia produtiva ou de um país e que servem para 

mostrar o quanto este orienta na tomada de decisões (Arvis et al., 2018; Bazani, 2017; Callado 

& Soares, 2014). Os indicadores mais comuns para avaliar o desempenho logístico de acordo 

com Seleme et al. (2017) são: tempo de entrega estimado dos produtos, os custos relacionados 

e a qualidade associados aos transportes, movimentação, armazenagem e gestão de estoques. 

O resultado dos indicadores de desempenho logístico, indicam a necessidade de 

implementação de melhorias nos processos logísticos internos, externos e na elaboração de 

políticas tanto para investimento em infraestrutura, quanto nas políticas econômicas, sociais e 

tecnológicas (Bazani, 2017; Machado & dos Santos, 2021a). 

Os investimentos em infraestrutura são necessários para promover a melhora nos 

indicadores de desempenho logístico e no aumento da competitividade das cadeias 

agroindustriais frente ao mercado global (Carlsson et al., 2013; Machado & dos Santos, 2021b). 

Lotta & Favareto (2018) destacam que o Estado deve operar mecanismos para prover 

infraestrutura de logística, definir limites regulamentares, supervisionar a gestão de fronteiras 

e fornecer um nível de igualdade campo para todos os atores da cadeia de abastecimento. 

Entretanto, em cadeias produtivas agrícolas em que sua maioria são commodities e tem 

seu preço internacional definido, a competitividade de tal ou qual país produtor não pode ser  

visto apenas através do desempenho logístico, deve haver uma análise em conjunto do 

desempenho de produção e logístico. O Brasil é reconhecido internacionalmente por ser 

altamente eficiente e eficaz na produção de soja, mas a deficiência logística é um entrave a essa 

cadeia diminuindo em muito a lucratividade dos produtores e empresas que operam no setor  

(Salin, 2018). Por outro lado, os Estados Unidos têm uma logística de excelência no segmento 

e compensa seus maiores custos produtivos através da sua infraestrutura de transporte (Mendes 

dos Reis, 2020). 

Desse modo, é possível inferir que o país produtor que conseguir combinar eficiência 

de produção com eficiência logística poderá se destacar no cenário internacional. No caso da 

soja, isso se refletiria tanto com a exportação dos grãos, como na exportação de proteína animal 

devido os menores custos de ração no mercado interno. 

O fato é que esses dois sistemas têm sido vistos de forma independente na literatura e 

faltam indicadores que permitam estabelecer comparações de desenvolvimento entre as regiões 

produtoras (Branco et al., 2021; Debastiani et al.; 2020; Mendes dos Reis et al., 2020; Neves et 

al, 2021; Pais & da Gama Torres, 2018; Toloi et al, 2021; Vicensotti et al., 2019). Desse modo, 

este artigo visa contribuir na redução dessa lacuna. 

O presente estudo é parte de uma pesquisa que visa identificar a evolução da produção 

de soja em áreas do cerrado, mais especificamente no estado do Piauí. O estado faz parte de 

uma nova fronteira agrícola da produção de soja conhecida como MATOPIBA por ser formada 

pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2020a) a área plantada de soja no Estado na safra 

2019/20 foi de 766.044 hectares. 

O artigo divide-se em duas partes: (i) primeiro investiga-se a evolução da cadeia da soja 

no estado do Piauí; e (ii) são estabelecidos indicadores de produção e logística para comparar 

o estágio da cadeia no estado em relação aos três principais estados produtores brasileiros: Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná e o principal estado produtor da região Nordeste e do  

MATOPIBA, o estado da Bahia. 

A revisão da literatura trata sobre a cadeia da soja e o impacto da produção e a logística 

para o comércio exterior. A metodologia apresenta os passos da pesquisa, e seção de resultados 
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e discussões lidam com as descobertas da pesquisa e a conclusão apresenta um fechamento do 

estudo. 

 

2. A Cadeia Produtiva da Soja 

A soja é uma das culturas com maior importância econômica, tecnológica e ambiental, 

e tem elos com diversas atividades a montante e a jusante, como o desenvolvimento de sementes 

geneticamente melhoradas, insumos agrícolas (fertilizante e defensivos), desenvolvimento e 

produção de máquinas e equipamentos agrícolas, empresas transportadoras, secadores e 

armazéns e as empresas que processam a soja em óleo e farelo (Silva et al., 2019). O conjunto 

destes segmentos envolve empresas com portes e origens diferentes, prevalecendo grandes 

companhias como Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, COFCO, Cargil, Louis Dreyfous 

entre outras que movimentam produtos e insumos em nível global. 

A cadeia da soja está interligada a outras cadeias, podendo o grão ser utilizado tanto no 

mercado interno quanto externo, sendo consumido na forma in natura, ou processado na forma de 

óleo e farelo. A oleaginosa abastece a cadeia carne ou proteína animal (frango, bovino, suíno e 

psicultura) além de ser largamente utilizada nas cadeias alimentícias e de biocombustíveis 

(Hirakuri et al., 2018). 

O crescimento da população mundial e o aumento no nível da renda da população, 

provoca diretamente, o aumento da demanda por proteína de origem animal, fortalecendo a  

cadeia da carne, e consequentemente o aumento na demanda de grãos e farelos proteicos, como 

a soja, para serem destinados à alimentação animal (Toloi et al., 2022). 

Essa cadeia tem sua produção concentrada em países no continente americano. 

Argentina, Brasil e Estados Unidos são responsáveis por cerca de 81% da produção mundial de 

soja (United States Department of Agriculture [USDA], 2021). Na safra 2019/20 o Brasil 

apresentou o maior crescimento em área de cultivo, volume de produção e participação no 

comércio internacional foram produzidos 124,8 milhões de toneladas em uma área de 36,9 

milhões de hectares (Companhia Nacional de Abastecimento [CONAB], 2021). 

Para explorar a cadeia da soja brasileira, corporações globais estão presentes para 

intermediar o processo de aquisição de insumos agrícolas e fornecer empréstimos aos 

produtores locais em retorno para a produção de soja (Toloi et al., 2018). Murphy et al. (2012) 

destacam que essas corporações são responsáveis por viabilizar o comércio internacional da 

soja in natura, do farelo e óleo extraídos da oleaginosa, e são responsáveis por 70% do comércio 

global. As quatro principais tradings globais são a Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, 

Cargill, e Louis Dreyfuss Company (LDC) (Toloi et al., 2018). 

As exportações do complexo da soja, no ano de 2020, atingiram US$ 35,24 bilhões e  

apenas as exportações de soja em grãos representaram US$ 28,56 bilhões, ou 81,1% do valor 

exportado pelo setor (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços [MDIC], 2020). O 

principal destino da soja em grãos brasileiros no ano de 2020, foi a China, tendo adquirido  

73,2% da produção, o que correspondeu a uma cifra de US$ 20,91 bilhões, enquanto a União 

Europeia foi a principal responsável pelas aquisições do farelo de soja, aquisições que somaram 

US$ 2,93 bilhões (MDIC, 2020). 

 

2.2 Produção, Logística e Comércio Exterior 

O Brasil tem se consolido como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas e 

pecuários e isso ocorre em razão da grande disponibilidade de área, clima, mão de obra barata 

e variação cambial (Neves et al, 2021; Toloi et al, 2021). Alguns estudos demonstram esse  

papel de destaque brasileiro na produção de commodities. 

Vicensotti et al. (2019) indica que o no mercado de carne bovina o Brasil tem superado 

algumas fraquezas e se encontra numa posição favorável em relação ao comércio internacional, 
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sendo o maior exportador. Os autores observaram uma crescente participação do país no 

mercado internacional devido a mudanças estruturais na indústria frigorífica e investimentos 

governamentais poucas agroindústrias. 

Toloi et al. (2021) indica que a produção de soja brasileira é de 122 milhões de toneladas 

e ocupa uma área de 36 milhões de hectares, sendo o principal produtor. Debastiani et al. (2020) 

afirma que o Brasil tem a maior produção de café sendo responsável por 37% dessa produção 

em 2020 em uma área de 2,2 milhões de hectares. Silva & Castañeda-Ayarza (2021) em relação 

a produção de milho explica que o país é o terceiro país em produtividade e segundo em 

exportação, atrás dos Estados Unidos, sendo esta cultura a segunda mais importante do país. 

No entanto, o país enfrenta diversos problemas de infraestrutura logística que impactam 

diretamente na lucratividade dessas cadeias produtivas (Branco et al., 2021). Portanto, é 

possível supor que esse resultado poderia ser ainda melhor se o país tivesse disponível uma 

melhor infraestrutura logística. Alguns estudos têm comprovado essa relação. Limao & 

Venables (2001) utilizaram três conjuntos de dados diferentes para analisar como o transporte 

depende de geografia e infraestrutura. Eles concluíram que o comércio internacional é afetado 

pela infraestrutura, e que uma redução de 50% nos custos de transporte pode melhorar o  

comércio por um fator de cinco. 

Pais & da Gama Torres (2018) ao analisarem a integração e as interconexões entre os 

mercados, localizados em várias nacionalidades, por meio das redes de fluxos materiais 

(transportes) e imateriais (informações e serviços) identificaram a expansão das atividades 

socioeconômicas, bem como a comercialização de produtos e de serviços nos mercados 

internacionais atrelados a logística e transporte. 

Mendes dos Reis et al. (2020) utilizando um modelo econométrico com dados das 

exportações de soja de Argentina, Brasil e Estados Unidos sugere uma melhoria na 

infraestrutura logística de um ponto poderia aumentar as exportações em 45%. 

Nesse contexto, é possível confirmar pela literatura a importância da análise agregando 

a produção e a logística da competitividade de produção agrícola. No caso específico desse  

estudo em relação a soja. 

3. Metodologia 

O presente estudo visa comparar a situação da produção de soja no estado do Piauí em 

relação aos três maiores estados produtores brasileiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 

Sul e Paraná, e o principal produtor na região Nordeste, o estado da Bahia. Esta pesquisa faz 

parte de um estudo sobre a evolução da cadeia produtiva de soja no estado do Piauí. 

Para esse fim, foram coletados dados de produção e área plantada entre a primeira safra 

do Estado 1999/2000 até o último levantamento 2020/2021 junto a CONAB (2021) e a  

produção por município levantada pelo IBGE (2020a) no ano de 2019 - último dado disponível no 

momento da realização da pesquisa. A finalidade desses dados foi estabelecer o panorama de 

produção no Estado. 

Os dados coletados junto a CONAB e o IBGE foram organizados em uma planilha no 

Microsoft Excel ® v.19. Utilizando-se esse software produziu uma análise gráfica de estatística 

descritiva e um gráfico de bolha sobre o mapa da região utilizando a ferramenta Mapa 

Coroplético do programa, gráfico de bolhas e as coordenadas do estado retiradas do Google 

Maps®. 

Posteriormente, foram estabelecidos 11 indicadores baseados na literatura envolvendo 

produção e logística que são os dois aspectos mais relevantes de comparação, pois indicam a 

capacidade produtiva da região e qualidade do escoamento uma vez que o principal mercado 

da soja é o mercado externo. Esses indicadores basearam-se na literatura conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Indicadores 

 
Variável Fórmula Unidade 

 
Fontes 

dos 

dados 

 

Ano 

Disponível 

Pavimentação das 

rodovias (1) 
 

Investimento em 

Infraestrutura de 

transporte (2) 

 
Valor Absoluto Km CNT¹ (2018a) 

 

 
Valor Absoluto US$ (bilhões) CNT (2018b) 

 

Extensão rodoviária (3) 
(Extensão km / Área

 
territorial km) * 100 

 

Percentual CNT (2020) 

 

Condição das rodovias 

(4) 

 

Melhores condições Qualitativa CNT (2019) 

 

Extensão da ferrovia (5) Extensão absoluta km IPEA² 2019 

Área com vegetação de 

soja (6) 
Área em ha ha (milhões) INPE³ (2019) 

Área plantada de soja 

(7) 
Área em ha ha (milhões) INPE (2019) 

Produtividade (8) 
Quantidade produzida 

/Área em ha 
Saca/ha IBGE (2019) 

Capacidade de 

armazenagem de grãos 

(9) 

Número Absoluto Toneladas IBGE (2020b) 

Exportação de soja (10) Número Absoluto Toneladas MDIC4  (2019) 

Produção de Soja (11) Número Absoluto Toneladas  IBGE (2020a) 
 

¹ Confederação Nacional do Transporte 

²Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

³Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
4Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Os scores gerados para a classificação dos Estado foram listados considerando a escala 

de 1 a 5, em que 5 é o melhor desempenho por indicado convertido de acordo com os resultados 
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obtidos dos indicadores da Tabela 1. Cada estado fora analisado apresentando-se o valor de 

cada indicador e o somatório da classificação geral. Na próxima seção discute-se os resultados 

obtidos. 

 

4. Resultados e Discussão 

 
4.1 A produção de Soja no Estado do Piauí 

 
O estado do Piauí é o terceiro maior produtor de soja na região Nordeste brasileira 

(CONAB, 2021). A produção no estado é concentrada na área de cerrado. A área territorial do 

Estado é de 250.934 km² e aproximadamente 9 milhões de hectares correspondem à área de 

cerrado (IBGEa, 2020). 

Analisando os dados de área plantada e de produção entre 1999/2000 e 2020/2021 

estabeleceu a sua evolução no período conforme a Figura 1. 
 

Figura 1: Evolução da área plantada e da produção no Estado do Piauí entre as safras 

1999/2000 e 2020/2021. Fonte: Elaborado com dados da CONAB (2021). 

 

Observando a Figura 1, o crescimento no período identificou-se que área plantada 

cresceu em 213,85%; enquanto a produção cresceu em 746,67% indicando não só um aumento da 

área ocupada com a soja, mas também um aumento de produtividade por hectare. Nota-se uma 

redução acentuado em 2015/2016 ocasionada pela estiagem (Fuhrmann, 2016). 

A Figura 2 apresenta a localização dos 13 Municípios com a maior produção de soja em 

2019 sendo que Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus e Ribeiro Gonçalves acumularam 

76% da produção da região conforme evidenciado pelas bolhas no gráfico que representam a 

produção. 
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Figura 2: Localização geográfica dos municípios Piauí produtores de soja. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

Em tese a concentração da produção nesta região do Estado favorece a cadeia produtiva 

e o escoamento, como também a proximidade do estado vizinho do Maranhão que também 

possui grandes áreas de cultivo da soja. No Maranhão se encontra também o Porto de Itaqui,  

principal corredor de exportação da soja na região. 

 

4.2 Classificação dos Indicadores por fatores 

Considerando os indicadores elencados foram estabelecidos a situação de cada estado 

que pode ser visualizado na Tabela 2 e nos gráficos de radar das Figuras 3 a 5. 
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  Tabela 2 – Resultado Indicadores  
 
 

UF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Total 

MT 2,05 4,87 2,17 3,17 0,17 5,00 5,00 4,93 5,00 5,00 5,00 42,36 

PA 5,00 4,96 3,94 5,00 3,68 1,53 4,38 4,50 3,72 3,00 2,53 42,24 

RS 2,95 5,00 5,00 1,55 5,00 1,36 3,00 4,73 3,70 1,90 2,87 37,06 

BA 4,14 4,17 4,54 4,17 2,49 2,10 0,81 5,00 0,49 0,84 0,82 29,57 

PI 1,95 0,92 1,98 2,00 0,39 1,30 0,38 4,52 0,30 0,27 0,36 14,37 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

Figura 3: Comparação indicadores 5 estados. Fonte. Elaborado pelos autores 
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Figura 4: Comparação Piauí com os três maiores estados produtores. Fonte. Elaborado pelos 

autores 

 
 

Figura 5: Comparação estado do Piauí com o estado da Bahia. Fonte. Elaborado pelos autores 
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Nota-se pela comparação de indicadores que o estado do Piauí apresenta indicadores 

menores em quase todos os níveis. O único destaque é a produtividade que alinhada ao custo 

da terra, pode servir como indicador da migração dos produtores para esta região. Ao mesmo 

tempo, demonstra a necessidade de investimentos na região para atender essa mudança no 

escopo de produção de soja. Algumas das infraestruturas necessárias que podem melhorar esse 

cenário vêm sendo prometidas pelo governo do estado (Governo do Estado do Piauí, 2021) 

Quando se compara o Piauí com a Bahia, outro estado da região, percebe-se uma 

diferença não tão acentuada, porém ainda distante. As razões podem ser a chegada da soja na 

Bahia anteriormente ao Piauí e a existência de um porto de escoamento no Estado. O único 

porto do Piauí, Luis Corrêa não está em operação. A soja está presente na Bahia desde meados 

da década de 1990 e entre 1995 e 2018 teve um crescimento de produção de 699,3 mil toneladas 

produzidas para 6.333,2 mil toneladas (Costa et al, 2020) 

Entretanto, é importante frisar que até mesmo o estado de Mato Grosso que responde 

por cerca de 30% da produção do grão não tem um cenário perfeito, pois apresenta grandes 

entraves logísticos conforme observado por Lopes et al. (2016) e que se confirma neste estudo. 

No caso do estado do Piauí, com um futuro desenvolvimento, possa apresentar possibilidades 

de crescimento maiores e com menores investimentos em logística, pois se encontra em posição 

estratégica no Nordeste e próximo do mar. 

Somando-se os valores obtidos para os 11 indicadores, o estado do Mato Grosso 

destaca-se com o melhor resultado, considerando o conjunto de fatores propostos no método 

com 42,37 pontos. O estado do Paraná está posicionado com o segundo desempenho, aproxima- 

se do MT com 42,23 pontos, os demais estados são classificados com coeficientes abaixo de 37 

pontos. No caso específico Piauí 1/3 da performance do estado do Mato Grosso. 

Vale ressaltar, que estas unidades da Federação se encontram em contextos diferentes 

em matéria de região geográfica, infraestrutura instalada e tempo maior decorrido do início da 

cultura da soja e volume de produção. No caso do Piauí são 9 milhões de hectares contemplados 

com área de cerrado, destes apenas 766 mil hectares foram plantados (IBGE, 2020a). Existe um 

potencial de crescimento da área a ser explorado que estariam em cerca de 30,4 milhões de 

hectares (Carneiro Filho & Costa, 2014). 

Não obstante a realidade encontrada nos demais na maioria das regiões brasileiras os  

investimentos públicos em infraestrutura atingem os transportes nas rodovias, portos e 

armazenagem. Um estudo de Rocha (2020), dados divulgados pela Infraestrutura da América 

Latina (Infra Latam) em 2019 revelam que, na última década, a média de investimentos públicos 

em infraestrutura no Brasil foi de 0,75% do PIB, ficando abaixo de seus pares latino- 

americanos. Aspecto que impacta diretamente na evolução das exportações. 

Outro ponto discutido é a atração de investidores privados para o Brasil, ligado 

diretamente à qualidade regulatória. O debate atual, portanto, recai sobre as recomendações de 

políticas públicas necessárias para estimular uma maior e melhor participação privada no 

investimento em infraestrutura. Nesse contexto, a melhoria das características institucionais e 

regulatórias do país será particularmente importante nos próximos anos. Comparar um 

ambiente de produção no aspecto estrutural e econômico favorece a formulação de políticas 

públicas e privadas, em análises de modelos existentes. 

 
5. Conclusão 

O presente estudo investigou a evolução da produção de soja no estado do Piauí e 

comparou seu estágio atual em relação aos três principais estados produtores brasileiros e ao 

principal estado produtor na região Nordeste. A utilização deste último serviu como fator de  

comparação regional e ambos fazem parte da área de produção denominada MATOPIBA, que 

envolvem o Maranhão, Tocatins, Piauí e Bahia. Este bloco vem sendo considerado como uma 
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nova fronteira na produção de soja no Brasil. A comparação considerou 11 indicadores que se 

baseiam em aspectos de produção e logística. 

Os resultados do estudo permitiram concluir que o estado do Piauí está em franco 

crescimento na área de produção e produtividade. Entretanto, quando comparado com os outros 

estados utilizados na amostra, ainda apresenta o pior desempenho na maior parte dos quesitos 

de produção e logística avaliados. Portanto, é possível inferir que investimentos públicos e  

privados devem ser feitos no Estado para que o mesmo possa competir em igualdade com outras 

regiões produtoras. 

Ainda com base nos resultados é possível concluir que embora o estado do Piauí esteja 

atrás dos outros estados produtores, até mesmo o principal produtor, o estado de Mato Grosso 

apresenta vários indicadores que podem ser considerados deficitários. 

Entre as limitações do estudo podem ser considerado o número de estados analisados e 

a concentração de informações de origem bibliográfica. Entretanto, a pesquisa atende o que se 

propõe de comparar o objeto de estudo, o estado do Piauí, com os principais produtores do 

segmento nacional e regional. Além disso, os dados bibliográficos têm origem em pesquisas de 

campo organizadas por importantes organizações brasileiras como CONAB, IBGE, INPE e 

CNT. Por fim, o artigo traz uma contribuição original que é o estabelecimento de indicadores 

de desempenho para essa cadeia produtiva que também pode ser ampliada para outras culturas 

do agronegócio. 

Como trabalhos futuros sugere-se ampliar esses indicadores e aumentar o tamanho da 

amostra. Ao mesmo tempo, seria adequado entrevistar especialistas e técnicos no setor sob a 

aplicabilidade e viabilidade dos indicadores aqui propostos. 
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4.6 Discussões Complementares 

 
 

O Brasil é um país reconhecido pela sua vocação para o agronegócio sendo que 

a produção de soja tem tido papel de destaque nas últimas décadas. A sua inserção 

no país começou pelos estados da região Sul e posteriormente deslocou-se para o 

Centro-Oeste onde desponta o estado de Mato Grosso como maior produtor do país. 

Devido à expansão territorial e em busca de custos menores de aquisição de 

terra, a soja, a partir de meados do ano 2000, começou a abrir novas fronteiras agrí- 

colas na região Norte e Nordeste. Esta pesquisa investigou o desenvolvimento dessa 

produção de soja na região Nordeste, mais especificamente no cerrado piauiense. 

Através de cinco artigos, que envolvem desde um arcabouço teórico a pro- 

posições práticas dirigidas ao ambiente científico, governamental e empresarial, foi 

possível evidenciar como tem se desenvolvido essa cadeia e os principais entraves 

relacionados, conforme observado nos tópicos anteriores. 

A identificação do volume de produção, mercados consumidores e distâncias 

permitiram compreender o caminho percorrido pela soja piauense. Observou-se que 

há uma concentração da produção de soja em um certo número de municípios. Esse 

aspecto teoricamente facilitaria o processo logístico para os atores envolvidos, mas 

não é o que se constatou. Nota-se pelo estudo realizado que o transporte rodoviário 

é feito de forma independente por carreteiros autônomos sem interligação entre os 

produtores. A pesquisa indica que o crescimento da produção no cerrado piauiense 

está atrelado ao custo de aquisição da terra e à produtividade encontrada na região. 

Entre os municípios produtores de soja, destaca-se Uruçuí, que está a 749 km 

do porto de Itaqui, e Santa Filomena, a 1045 km. Eles representam respectivamente a 

menor e maior distância percorrida da produção ao Porto destino para as exportações. 

Itaqui é o maior porto exportador de soja da região Norte e Nordeste e possui ótimas 

condições de calado. Portanto, outras rotas de transporte são descartadas devido aos 

custos envolvidos e à falta de infraestrutura. 

Na perspectiva do estudo das possibilidades de escoamento da soja do cerrado 

no Piauí, foi simulada a operação atual, totalmente rodoviária, e projetos em anda- 

mento como a ferrovia transnordestina. A mesma está em construção e possibilitará 

reduzir a distância de transporte rodoviário para um máximo de 235 km rodoviários, 

interligando os municípios até um terminal ferroviário a ser projetado. No entanto, a 

distancia percorrida somada à distância ferroviária do projeto alcançaria até 1.542 km. 

O impacto do custo do frete em um uma commodity é um fator de viabilidade 

entre a produção no campo e a distribuição. É neste aspecto que países com infra- 

estrutura melhor em matéria de transporte, por mais custosa que seja a produção, 

apresentam um ganho de competitividade. 
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O Brasil desponta como o maior produtor e maior exportador mundial, entre- 

tanto, os EUA, concorrente principal, movimentam a soja por meio de transporte fluvial 

e ferrovias até os portos de escoamento para exportação, utilizando minimamente as 

rodovias, reduzindo assim os custos envolvidos. 

Acredita-se,dessa maneira, que a renovação dos trilhos, a abertura para investi- 

dores e o aumento da cobertura das linhas férreas seriam pontos fortes para fomentar 

o escoamento das mercadorias produzidas no Brasil. Uma outra opção seria a ampli- 

ação do transporte por cabotagem na costa. 

Na tentativa de mensurar a relação da presença da produção de soja e o le- 

gado econômico associado à qualidade de vida, construiu-se a comparação entre os 

municípios que apresentam ambiente de cerrado. Os municípios foram separados em 

dois grupos: presença de plantio de soja e não existência de soja plantada. Presumia- 

se que a atividade do agronegócio contribuiria na melhoria do IDH local, o que não 

ficou evidente. A atividade econômica não ultrapassou a fronteira do investidor e do 

governo. Ao tempo em que outras atividades não identificadas podem ter contribuído 

economicamente e suprido a ausência da exploração do plantio de soja. Outras razões 

podem ser o estágio contabilizado do início das operações de agronegócio da região, 

provincianismo logístico, limitações de serviços, restrições aos modais de transporte 

o impacto econômico não conjugou com a intensidade do reflexo social regional. 

Os resultados denotam que há uma maior correlação entre as variáveis (PIB/IDH) 

nos municípios que não plantam soja, por sua vez, com uma proporção de 73,88% em 

54,39% dos casos. Nos municípios que plantam soja apresenta-se uma proporção de 

62,68% em 39,29% de casos, ou seja, o contrário do que demonstram outros estu- 

dos, como os dados obtidos na pesquisa Castro & Lima (2016) entre os anos de 1994 

e 2010 no Estado do Rio Grande do Sul. Os estudos Castro & Lima (2016) podem 

ser explicados pela presença de outros atores do comércio, indústria ou serviço que 

podem influenciar nas diferenças dos resultados das pesquisas. 

A pesquisa necessitou de uma perspectiva do produtor para balizar os dados 

científicos que projetariam repostas às questões pesquisadas e identificassem as difi- 

culdades dos produtores e operadores locais. As entrevistas foram realizadas com 20 

produtores que atuaram numa área de 150.400 hectares plantados. Os entrevistados 

responderam que os custos com insumos representavam 60% da atividade total, o 

que se aproxima da realidade brasileira. A preferência pelo cultivo da soja é devido à 

facilidade de comercialização e ao preço. 

A situação das estradas afeta tanto a logística de entrada de insumos como a 

de escoamento da produção. Um fator impactante relatado foi a ausência de pavimen- 

tação das rodovias que permitem os acessos as áreas produtoras e ao fluxo entre as 

rodovias estaduais que interligam as rodovias federais, podendo alcançar os 350 km 

sem pavimentação asfáltica e em péssimas condições de tráfego. Para os produto- 
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res, ponderadas as condições locais, a produção de soja tem um bom desempenho 

no fator da produtividade, mas se perde nos fatores de escoamento, reduzindo a pos- 

sibilidade de competir regionalmente e internacionalmente. Como consequência, os 

custos de transporte representam cerca de 25% do total e influenciam diretamente o 

preço do produto no mercado internacional. Essa evidência é também relatada por 

outros autores como Meade et al. (2016). 

Para cumprir com a proposta de um ajuste fino da pesquisa executou-se uma 

análise da infraestrutura com embasamento técnico, oportunizando a elaboração de 

um diagnóstico que contribuiria com a melhoria das operações logísticas da soja pi- 

auiense. Para tanto, foram agrupados dados primários no período de 2015 a 2019, 

classificados em 4 indicadores de produção e 7 indicadores de infraestrutura. Houve 

um ordenamento dos Estados para diferenciar o desempenho de cada um deles e 

possibilitar tomar decisões empresariais e governamentais, além de corrigir desempe- 

nhos, como também definir a viabilidade de investimentos na região. Os resultados 

apurados geraram escores que destacam o Piauí como um estado ávido para evoluir 

nas suas características estruturais da logística. 

Entretanto, deve-se ter em conta que outros estados têm uma situação muito 

mais confortável nesse sentido. A maior parte dos problemas se encontram em fato- 

res logísticos. Grande parte do aporte de infraestrutura viária da região Nordeste é de 

responsabilidade das esferas governamentais, mesmo existindo projetos de pontes, 

ferrovias, pavimentação asfáltica e reformas de estradas, há uma distância considerá- 

vel para se alcançar um cenário apropriado. Um dos indicadores chamam a atenção 

quanto à disparidade de investimentos em infraestrutura, quando compara-se o Rio 

Grande do Sul no ano de 2019 com o Piauí, os valores representaram 1/5 do valor 

investido naquela Federação. 

 
4.6.1 Possibilidades de Melhoria e Investimento 

 
Esta tese estudou a cadeia produtiva de soja do Piauí com raízes em outras 

cadeias da região e nacional. A produção do Estado sofre oscilações na relação entre 

o que é produzido e exportado, no entanto, no ano de 2019 destinou-se um percentual 

de 51% para exportação, os demais 49% foram processados no mercado interno, 

inclusive em Multinacional instalada no próprio Estado na região produtora de soja. 

Entre os possíveis avanços em infraestrutura para cadeia produtiva da soja no 

estado a ferrovia permanece entre as possibilidades, embora neste estudo indique um 

aumento nos custos. Obviamente, analisa-se uma situação hipotética e é preciso con- 

siderar o avanço da cadeia a longo prazo. Assim as obras da ferrovia Transnordestina 

podem ser uma dessas alternativas a longo prazo, ainda mais se for proposta uma ex- 

tensão de Eliseu Martins até as principais regiões produtoras, ao mesmo tempo que 



95 
 

 

 

um aumento de volume possa ser viabilizado, o que também dependerá da prepara- 

ção dos Portos de Suape e Pecem. 

Este estudo reflete a cerca de duas hipóteses como alternativas logísticas im- 

portantes para a evolução da infraestrutura dos cerrados piauienses. A primeira pro- 

põe verificar a viabilidade da construção de uma conexão entre as cidades de Uru- 

çuí/PI e a cidade de Estreito/MA. A proposta aproveita o trecho ferroviário existente 

até o porto de Itaqui/MA, reduzindo toda extensão da ferrovia a 333 km de distância 

em linha reta entre as das cidades, sustentando também a elaboração de um terminal 

intermodal no município de Uruçuí-PI. 

A segunda proposição, por sua vez, pauta-se na pavimentação de uma arco 

rodoviária que percorreria os municípios e propriedades produtoras do cerrado. O 

perímetro deste arco contemplaria as PI´S 392,247 e 395, completando 725 km de 

estrada pavimentada e apropriada para circulação de transportadores de soja. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

A presente tese investiga a cadeia produtiva de soja no estado do Piauí que é 

uma das novas fronteiras agrícolas de produção do grão no Brasil. Foram formula- 

das cinco questões de pesquisa e quatro objetivos específicos que se relacionam aos 

artigos produzidos com a finalidade de atender o objetivo geral proposto neste estudo. 

O primeiro objetivo específico de investigar o desenvolvimento e a logística de 

escoamento da cadeia produtiva da soja no estado Piauí foi atendido pelo primeiro ar- 

tigo, e também responde a questão sobre qual a situação da produção e da logística de 

escoamento de soja no estado do Piauí. A partir de uma pesquisa bibliográfica com- 

plementada pelo uso de estatística descritiva e de análise gráfica de redes utilizando- 

se de dados de produção e produtividade foi possível observar um crescimento de 

9,28% da produção de soja no Estado entre os anos de 2010 e 2017. Identificou- 

se, nesse contexto, que a distribuição geográfica dos empreendimentos produtores de 

soja é caracterizada por uma forte concentração de 98% de toda a produção em cinco 

municípios que ficam localizados na região Sudoeste do Estado: Baixa Grande do Ri- 

beiro, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus e Santa Filomena. Por fim, foi possível 

observar que o escoamento da produção tem a finalidade de exportação que ocorre 

pelo porto maranhense de Itaqui. 

O segundo objetivo de analisar os custos de transporte de escoamento atual da 

soja de forma rodoviária (unimodal) e simular o impacto da implementação da ferrovia 

transnordestina para o transporte (intermodal) foi atendido pelo segundo artigo desta 

tese. Além disso, o trabalho responde as questões sobre qual o custo de escoamento 

da soja no Estado, se existem projeções de novas rotas e se estas são viáveis. As 

rotas rodoviárias atuais e o perfil do Porto de Itaqui/MA como uma crescente referên- 

cia na exportação de soja distancia o atual cenário de uma melhora da competição 

da soja produzida Piauí. O estudo concluiu que, devido ás distâncias do terminal fer- 

roviário que seria localizado na cidade de Elizeu Martins/PI, além dos longos trechos 

ferroviários até os Portos de Pecém/CE e Suape/PE, não há melhora significativa no 

processo de escoamento da soja no Estado e há baixo impacto na redução de custos. 

O terceiro objetivo específico,que visou mensurar se a cadeia da soja traz be- 

nefícios sociais e econômicos aos municípios do estado do Piauí que justifiquem a 

necessidade de investimento em infraestrutura logística para o escoamento da soja 

foi contemplado pelo terceiro artigo. Analisando-se a relação do indicador econômico 

com o social durante os anos de 2000 e 2010 a partir do PIB e do IDH, classificaram- 

se os municípios em dois grupos: aqueles que produzem soja e os que não produzem. 

Nesse sentido, não há dúvida de que a produção de soja pode exercer um papel in- 
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discutível no ponto de vista econômico regional, no entanto, quando se analisou-se o 

IDH nas regiões envolvidas na produção de soja e as que não estavam envolvidas, 

não se encontrou uma correlação positiva entre o PIB e o IDH dos municípios, indi- 

cando que possivelmente a produção de soja não tem trazido melhorias significativas 

às populações que residem no Estado. 

O quarto objetivo específico que visava indicar os entraves e as alternativas 

para melhoria da cadeia produtiva de soja do Piauí vem a ser a principal contribuição 

do presente estudo. Portanto, foram realizados dois estudos. O primeiro trabalho, 

denominado aqui artigo quarto, responde a pergunta sobre os entraves e problemas 

envolvidos no escoamento da soja produzida no Estado. A partir de uma pesquisa 

de campo com 20 produtores no cerrado piauiense, por meio de entrevistas utilizando 

questionário estruturado, foi possível formular entendimentos sobre os fatores favo- 

ráveis e entraves característicos da região, no âmbito da logística e produção. Os 

aspectos abordados foram temas como caracterização da área, localização, produti- 

vidade, fornecedores, estoques, compras, solo, preços, custos, logística e transporte. 

Devido à influência direta dos custos de transportes na logística dos grãos, o trabalho 

explora as possibilidades e dificuldades apontadas pelos produtores em matéria de 

transporte e infraestrutura. Além disso, a discussão objetivou apresentar alternativas 

e soluções para evolução das condições atuais na cadeia produtiva. 

O quinto e ultimo artigo, comparou a situação da produção no estado do Pi- auí 

com os principais estados brasileiros produtores e o mais importante estado em 

volume de produção no MATOPIBA, a Bahia. O artigo busca responder o questio- 

namento sobre o desempenho do estado do Piauí em relação à produção de soja e 

à logística de escoamento considerando o cenário dos principais estados produtores 

brasileiros. O estado do Piauí teve o pior desempenho em nove dos onze indicado- res 

de produção e logística analisados, indicando que o Estado vai requerer muitos 

investimentos para que a sua cadeia produtiva possa ser competitiva dentro do cená- 

rio nacional, mesmo apresentando um custo de terra abaixo de outros estados e bom 

índice de produtividade. 

 
5.1 Propostas para Trabalhos Futuros 

 

 
Como trabalhos futuros para essa pesquisa sugere-se: 

 
1. Reavaliar os custos logísticos após a implantação da ferrovia Transnordestina. 

 
2. Pesquisar outras regiões do MATOPIBA para mensurar a relação IDH e PIB. 
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3. Verificar a viabilidade da privatização de trechos rodoviários do cerrado do Piauí 

proposta pelo governo. 

4. Estudar a viabilidade do escoamento de soja por meio do porto de Luís Correia, 

no Piauí, obra inacabada. 

5. Realizar um estudo de viabilidade da implantação de um trecho ferroviário entre 

as cidades de Uruçuí/PI e Estreito/MA. Interligar a ferrovia Norte-Sul à região de 

cerrado no Piauí. 
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A APÊNDICE 

 
A.1 Questionário Aplicado aos Produtores 
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Pesquisa soja -PIAUÍ 
Prezado Produtor, 

Estamos realizando uma pesquisa para entender um pouco mais sobre a produção de 

soja no estado do Piauí. 

O presente questionário tem como finalidade mapear o processo produtivo é fará 

parte de uma pesquisa científica para elaboração de uma tese de doutorado em 

Engenharia de Produção da Universidade Paulista/UNIFSA. 

As perguntas abaixo estão relacionadas a cadeia produtiva das soja no Piaui. A 

presente pesquisa não é para fins governamentais e assegura a preservação dos dados 

coletados e dos entrevistados. 

*Obrigatório 

 

 

1. Endereço de e-mail * 
 
 
 

 
 

 

2. Características do estabelecimento : Dimensão em hectare da propriedade com 

plantio: * 

 

 

 
 

3. Localização da propriedade município: 
 
 
 

 
 

4. Produtividade em saca por hectare: 
 
 
 

 
 

5. Insumos (adubos, sementes, fertilizantes e maquinário)1.1 Qual a importância dos 

insumos no custo geral? Indique um percentual entre 0% a 100%. 
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6. Os fornecedores de semente são? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Nacionais 

Estrangeiros 

 

 

 

7. Existe estoque na fazenda? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

sim 

não 

 

 

 

8. Qual a quantidade de fornecedores disponíveis no mercado? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

1 

2 

3 

4 

mais de 4 

não sabe afirmar 

 

 

 

9. Qual o tipo de transporte utilizado para as sementes: 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Próprio 

Terceiros 
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10. Existe uma quantidade mínima de compra mínima ? 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 

Não 

 

 

 

11. Indique a faixa de tamanho da área plantada de soja da sua propriedade : 

 

Marcar apenas uma oval. 

 

0 a 50 hectares 

50 a 100 hectares 

100 a 300 hectares 

Acima de 300 

hectares 

 

 

 

12. Indique pelo menos dois dos maiores benefícios que justificam investir na 

produção de soja no Estado do Piauí: 

Marcar apenas uma oval. 

 

Valor da terra 

Clima 

Infraestrutura 

Produtividade 

Localização estratégica 



109 16/03/2020 Pesquisa soja -

PIAUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/1opMOhc8008erQWt9l2_kCJx0fUVQP60Fd97znSkDEnw/edit 109

/6 

 

 

 

13. Aponte duas vantagens que justifiquem plantar a soja em vês de outras 

culturas: 

Marcar apenas uma oval. 

 

Condições naturais favoráveis 

Maior facilidade de comercialização 

Conhecimento mais aprofundado sopre o processo de produção 

Maior produtividade 

Melhor lucratividade 

 

 

 

14. Como você avalia as condições do solo apresentadas no cerrado piauiense? 

Marcar apenas uma oval. 

 

Boa 

Regular 

Ruim 

Péssima 

 

 

 

15. Como você avalia o papel da CONAB no apoio e desenvolvimento de políticas 

para os produtores de soja: 

Marcar apenas uma oval. 

 

Boa 

Regular 

Ruim 

Péssimo 
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16. Como você avalia os resultados dos preços de comercialização local da soja: 

Marcar apenas uma oval. 

 

Ótima 

Satisfatória 

Poderia ser 

melhor Ruim 

Péssima 

 

 

 

 

17. Aponte a maior dificuldade encontrada na logística da soja : 

Marcar apenas uma oval. 

 

Frete 

Armazenamento 

Estradas 

Condições de transporte 

 

 

 

18. Como você avalia as condições das estradas para a logística de transporte da 

soja no Piauí? 

Marcar apenas uma oval. 

 

Ótima 

Boa 

Ruim 

Péssima 
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oval. 
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Até R$ 50.000 

Entre R$ 50.000 e R$ 100.000 

Entre R$ 100.000 e R$ 300.000 

Acima de R$ 500.000 

 

 

 

 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 

Formulários 


