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RESUMO 
 

A commodity soja é a responsável pela maior parte das exportações brasileiras, o qual 
apresenta crescimento produção safra após safra, gerando inúmeros empregos de 
forma direta e indireta na cadeia produtiva além de tributos que são injetados na 
economia nacional, sendo o estado do Mato Grosso o maior produtor do grão no 
Brasil. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as variáveis que interferem 
na formação de preços no mercado interno e externo causando ágios e deságios nas 
cotações. A Chicago Board of Trade é a principal referência internacional nas 
cotações de commodities, sendo influenciada basicamente pela lei da oferta e 
demanda mundial além de sofrer interferências de fatores como: produção, 
exportação, importação, consumo, clima, câmbio, entre outros. Em relação ao Mato 
Grosso, o estado sofre gargalos relacionados à logística devida principalmente as 
distâncias das principais cidades produtoras até os portos, o qual utiliza o modal 
rodoviário que apresenta alto custo, prejudicando a lucratividade do produtor e a 
competitividade das commodities no mercado internacional. Portanto, a 
comercialização é uma atividade bastante complexa, sendo influenciadas por 
inúmeras variáveis, cabe ao agricultor entender, analisar e acompanhar diariamente 
garantindo desta forma um melhor momento para a venda de sua produção. 
 
Palavra-chave: Glycine max. Comercialização. Sazonalidade de preços. 

 



 

ABSTRACT 
 
The commodity is the responsible for the majority of Brazilian exports, which presents 
vintage after vintage production growth, generating many direct and indirect jobs in the 
production chain in addition to taxes that are injected in the national economy, being 
the State of Mato Grosso, the largest grain producer in Brazil. The present work aims 
to show the variables that interfere in the formation of internal and external market 
prices causing goodwill and negative goodwill in the quotes. The Chicago Board of 
Trade is the main reference in international commodity prices, being influenced 
basically by the law of supply and demand as well as suffer interference from factors 
such as: production, export, import, consumption, climate, Exchange, among others. 
In relation to the Mato Grosso, the State suffers logistics-related bottlenecks due 
mostly the distances of the main producing cities until the ports, which uses the road 
modal features high cost, hurting the profitability of the producer and the 
competitiveness of commodities in the international market. Therefore, the marketing 
is quite complex, being influenced by many variables, it is up to the farmer to 
understand, analyze and monitor daily ensuring in this way a better time to sell your 
production. 
 
Keyword: Glycine max. Marketing. Seasonality of prices. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, os produtos do agronegócio que mais têm se destacado pelo 

volume exportado e pela geração de divisas são os do complexo soja. Esses produtos 

são constituídos pela soja em grão, pelo farelo e óleo de soja (IMEA, 2018). Essa 

diversidade de usos deve-se à composição nutricional, a qual é rica em proteínas, em 

sais minerais, em óleo e em algumas vitaminas do complexo B (SEDIYAMA et al., 

2016). 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial dessa leguminosa. A sua 

expressividade relaciona-se à importância social e econômica, pois a cultura é à base 

de muitos produtos, o que contribui para a geração de empregos em diferentes 

segmentos da economia e para a balança comercial favorável. Na safra de 2016/2017, 

o complexo soja foi o principal produto exportado, representando 13,72% da 

exportação brasileira, o equivalente a cerca de 25,42 bilhões de dólares, ficando à 

frente de produtos, como minérios e combustíveis (CONAB, 2017). 

O estado do Mato Grosso é caracterizado por cultivar uma área total de 9,5 

milhões de hectares de soja, que equivale a 27,2% da produção total de soja do país. 

Obtendo este, uma produção de 32,3 milhões de toneladas de soja e produtividade 

de 3.39 kg/ha registrada na safra de 2017/2018 (CONAB, 2018). Considerando a 

importância dessa cultura para o estado e que o mercado do complexo soja é 

principalmente internacional, a formação do preço da soja interferem diversos fatores, 

tais como, a cotação da soja na Chicago Board of Trade (CBOT), prêmio de 

exportação, despesas portuárias, frete e outras taxas e comissões (BRUM et al., 

2015).  

Em Mato Grosso, as oscilações do preço internacional da soja, da taxa de câmbio 

(R$/US$) e as políticas setoriais são elementos que afetam não apenas os agentes 

diretamente envolvidos no mercado de soja, mas o estado como um todo, cuja economia 

é firmada no agronegócio, especialmente na soja, maior fonte de divisas cambiais do 

estado (SOUSA et al., 2014). Em 2011, 98% das exportações mato-grossenses foram do 

setor agroindustrial, totalizando 10,9 bilhões, sendo o complexo agroindustrial da soja o 

responsável por 63% desse valor (APROSOJA, 2012).  

Esse cenário de inserção da soja mato-grossense no mercado internacional é 

interessante do ponto de vista do escoamento da produção, que não dispõe de 

mercado consumidor interno grande o suficiente para absorvê-la (SOUSA et al., 
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2014). Segundo Pino e Rocha (1994) estudando a transmissão das cotações na 

Chicago Board of Trade (CBOT) para os preços do grão soja em nível de produtor e 

indústria do Brasil, os autores concluíram que os preços domésticos desse grão são 

fortemente influenciados pelas variações na CBOT, determinando assim, a 

quantidade ofertada da commodity no país. 

Diante da importância do complexo agroindustrial da soja para o agronegócio 

e para a economia mato-grossense e das incertezas ligadas, principalmente, às 

oscilações cambiais, o objetivo deste trabalho é mostrar os componentes e variáveis 

na formação do preço do complexo da soja na exportação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 COMMODITIES  

 

 A terminologia commodity está atribuída aos insumos e/ou matérias-primas 

(PEREIRA, 2009). Contudo, em relação à sua tipologia, existem quatro principais tipos 

de commodities: (1) agrícolas, tais como: café, soja, açúcar, suco de laranja, trigo, 

algodão, borracha; (2) minerais, tais como: minério de ferro, alumínio, ouro, níquel, 

prata, petróleo, gasolina, etanol, entre outros.; (3) financeiras, tais como: moedas 

negociadas em vários mercados, títulos públicos de governos federais, e; (4) 

ambientais, tais como os créditos de carbono (RIBEIRO e GODINHO, 2009).  

 No entanto as commodities agrícolas são produtos em estado bruto ou com 

pequeno grau de industrialização, com qualidade quase uniforme e são produzidos e 

comercializados em grandes quantidades, podendo ser estocados sem perda 

significativa em sua qualidade durante determinado período (BRANCO, 2008). Já 

Vialli (2008) relata que commodity participa de uma economia de escala mundial e 

geralmente é negociada em bolsa de mercadorias.  

 De forma mais ampla, a literatura caracteriza como commodities as 

mercadorias, em geral homogêneas, produzidas por diferentes produtores, cuja oferta 

e demanda são praticamente inelásticas no curto prazo e cujas transações são 

efetuadas nas principais bolsas de mercadorias internacionais ou são realizadas com 

base nas cotações vigentes nesses mercados (WILLIAMSON, 1989). 

 

2.2 CULTURA DA SOJA 

 

A soja (Glycine Max (L.) Merrill) tem como centro de origem o continente 

asiático, mas precisamente da Manchúria, por meio de cruzamento de duas espécies 

selvagem domesticadas por cientistas chineses, com os primeiros registros de 

produção na China. É planta de comportamento primordialmente rasteiro, sendo 

utilizada há mais de 5.000 anos no Oriente, porém esquecida no ocidente (ROCHA, 

2009; SEDIYAMA, 2009).  

A distribuição da soja teve início em 1730 para o continente europeu, nesse 

período a finalidade da cultura era ornamental. Em 1804, iniciou a utilização do grão 

como suplemento na alimentação animal, na Iugoslávia. Nos Estados Unidos, a soja 
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chegou em 1765, sendo o primeiro país do continente americano a cultivá-la. Em 

1917, a partir da descoberta da utilização do grão para alimentação animal e extração 

de óleo, a produção aumentou e, na década de 70, os americanos tornaram-se 

produtores de dois terços da soja produzida no mundo, status alcançado a partir de 

processos de industrialização dos grãos para extrair o farelo de soja para a 

alimentação animal e produção de derivados (BRUM, 1988; FREITAS e MENDONÇA, 

2016). 

No Brasil, a soja foi introduzida em 1882, no estado da Bahia, onde foram 

realizados estudos de avaliação de cultivares. Entre 1900 e 1901, o Instituto 

Agronômico de Campinas, São Paulo, distribuiu, pela primeira vez, sementes de soja 

para produtores do estado de São Paulo e, nesse mesmo período, iniciaram o cultivo 

do grão no Rio Grande do Sul. A cultura encontrou efetivas condições para se 

desenvolver e expandir, dadas às semelhanças climáticas do ecossistema de origem 

(sul dos Estados Unidos), bem como dos materiais genéticos existentes no país, com 

as mesmas e características predominantes principalmente no extremo sul do Brasil 

(PIZAIA et al., 2005). Logo, o desenvolvimento de culturas adaptadas ao solo e aos 

diferentes climas, a produção estendeu-se ao Centro-Oeste, nos estados do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal (MAPA, 2004; FREITAS, 2011).  

A planta é anual, herbácea e autógama, com caule herbáceo, ereto com porte 

variável de 0,60 a 150 cm, com ciclo anual variando entre 70 a 200 dias (SEDIYAMA 

et al., 1996; MISSÃO, 2006; MATEUS e SILVA, 2013). É bastante ramificado, e os 

ramos inferiores mais alongados, e com todos os ramos formando ângulos variáveis 

com haste principal. O sistema radicular é pivotante, com raiz principal bem 

desenvolvida e raízes secundárias em grande número, ricas em nódulo devido ser 

fixadoras de nitrogênio atmosférico. As folhas apresentam comprimento variável entre 

0,5 a 12,5 cm e amarelam á medida que os frutos amadurecem e caem quando as 

vagens estão maduras. Os frutos são vagens achatadas, de coloração cinza, amarela 

palha ou preta, dependendo da variedade. Encerram duas a cinco sementes e 

nascem, geralmente, em agrupamento de três a cinco, de modo que se pode encontrar 

até 400 vagens por planta. As sementes possuem forma arredondada, achatada ou 

alongada (MISSÃO, 2006; SEDIYAMA, 2009; MATSUO et al., 2015; SEDIYAMA et 

al., 2016). 
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2.3  CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO E MERCADO DA SOJA  

 

A soja é a principal oleaginosa produzida no mundo, apresenta-se no cenário 

agrícola mundial como o quarto produto mais utilizado no consumo humano e o mais 

importante em produção e comercialização (FAO, 2013). Entre os anos de 2003 a 

2013, o consumo da soja aumentou 57% no mundo, e a produção cresceu 62%, 

atingindo 284 milhões de toneladas, tornando-se um dos grãos mais consumidos no 

mundo, perdendo somente para o trigo e milho (CUNHA e ESPÍNDOLA, 2015). Cerca 

de 90% do consumo é destinado ao esmagamento, dos quais 80% são para a 

produção de farelo e 20%, para a produção de óleo de soja (USDA, 2014). Esse farelo, 

sobretudo, é matéria-prima para a agroindústria de ração, visando ao agronegócio de 

carnes (CUNHA e ESPÍNDOLA, 2015). 

Estados Unidos, Brasil e Argentina são os maiores produtores de soja no 

mundo e, safra após safra, a produção aumenta (Figura 1). Em termos gerais, diversos 

foram os fatores que determinaram o aumento de importância da soja no mundo, 

dentre eles, destacam-se: o elevado teor de proteínas presentes no grão (em torno de 

40%), que serve para alimentação humana e animal; o considerável teor de óleo, que 

pode ser utilizado para diferentes fins (biocombustível e alimentação) e a fácil 

absorção e utilização de tecnologias de produção (MANARA, 1988; DOMINGUES, 

2010; HIRAKURI e LAZZAROTTO, 2014). 

 

Figura  1 - Produção e produtividade de soja nos Estados Unidos da América (EUA), 

Brasil (BRA), Argentina (ARG) e Mato Grosso (MT), entre as safras 2006/07 e 2015/16 

 
Fonte: USDA (2016), CONAB (2016) e Argentina (2016). 
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Na safra de 2017/2018, a produção mundial de soja atingiu cerca de 336 

milhões de toneladas em área cultivada de 124 milhões de hectares (Tabela 1) (USDA, 

2018). O consumo interno de soja no Brasil é de aproximadamente 47 milhões de 

toneladas, e o excedente da produção, cerca de 52 milhões de toneladas, é exportado, 

gerando uma renda aproximada de 19,3 bilhões de dólares para o país (EMBRAPA, 

2017). Segundo Agrostat (2018) o país exporta de soja em grão 68,1 milhões de 

toneladas, em farelo 14,2 milhões de toneladas e óleo 1,3 milhões de toneladas, 

gerando lucro de 31,7 bilhões de dólares. A exportação do grão é realizada 

principalmente para a China, que se mantém como maior importador mundial de soja, 

com 86 milhões de toneladas na safra 2016/17 (USDA, 2017). 

 

Tabela 1 - Maiores produtores de soja do mundo safra 2017/2018. 

Variáveis Estados Unidos Brasil 

Produção  119 milhões de toneladas 116 milhões de toneladas 

Área plantada 36,1 milhões de hectares 35,1 milhões de hectares 

Produtividade 3,29 kg/ha 3,33 kg/ha 

Fonte: United States Department of Agriculture (2018). 

 

 

2.4 MERCADO DA SOJA EM MATO GROSSO 

 

Na região Centro-Oeste, o Mato Grosso nos últimos vinte anos se tornou uma 

das maiores fronteiras agrícolas em expansão no Brasil (PALUDO e TIRIONI, 2011; 

WEIHS et al., 2017). O Estado é o maior produtor brasileiro de soja (Figura 2), onde 

se situam os principais municípios produtores: Sorriso (maior município produtor 

brasileiro), Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum (FREITAS, 2011; AZEVEDO, 

2014; IMEA, 2015). Na safra de 2017/2018, obteve uma produção de 31,8 milhões de 

toneladas, em área plantada de 9,5 milhões de hectares e produtividade de 3.33 kg/ha 

(CONAB, 2018). 

 



18 

 

Figura  2 - Mato Grosso: Evolução da área plantada, produção e produtividade de 

soja, nas safras de 2001/02 a 2017/18 

 

Fonte: CONAB (2018).  

 

Diversos fatores contribuíram para a expansão da soja na região Centro-

Oeste. Entre alguns dos fatores de destaque tem-se a existência de incentivos fiscais 

disponibilizados para a abertura de novas áreas de produção agrícola, para a 

aquisição de máquinas e construção de silos e armazéns; a topografia favorável à 

mecanização; e melhorias no sistema de transporte da produção regional, com o 

estabelecimento de corredores de exportação com a utilização dos modais rodoviário, 

ferroviário e hidroviário (EMBRAPA, 2004; BATALHA, 2012).    

 

2.4.1 Oferta e demanda  

 

 O principal destino da produção de soja mato-grossense é a exportação, 

representando mais de 50% do que é produzido (AZEVEDO, 2014; IMEA, 2015). Mato 

Grosso escoa a produção de soja principalmente pelos portos de Santos e Paranaguá 

(PINHEIRO e CAIXETA-FILHO, 2010; AZEVEDO, 2014) (Tabela 2). Apesar da grande 

distância entre origem e destino, a infraestrutura logística das regiões sul e sudeste é 

mais desenvolvida em relação às novas alternativas de escoamento que o arco norte 

vem proporcionando desde 2014 para algumas commodities (IMEA, 2015). 
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Tabela 2 - Soja em grão oferta e demanda do Estado do Mato Grosso. 

Oferta 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

26,50 28,82 28,12 31,45 32,17 

Estoque inicial 0,21 0,20 0,31 0,17 0,38 
Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demanda  26,30 28,52 27,94 31,07 31,95 

Consumo MT 8,08 9,20 8,22 9,37 9,35 
Consumo 
Interestadual 

4,00 4,80 4,50 3,68 4,50 

Exportação 14,21 14,51 15,22 18,02 18,20 

Estoque Final 0,20 0,31 0,17 0,38 0,22 

Fonte: Imea e Secex (2018). Unidade: Milhões de Toneladas 

 

Outro grande destino da produção estadual de soja é o mercado interno, com 

esmagamento de 9 milhões de toneladas na safra 2017/18, representando pouco mais 

de 29% do que é produzido pelo Estado. Os subprodutos oriundos do esmagamento, 

como o óleo e o farelo de soja, apresentam destinos e participação variados entre o 

consumo estadual e interestadual. O farelo de soja, por exemplo, tem como principal 

destino as exportações, com representatividade de mais de 60%. Já o óleo de soja 

tem destinos bastante variados. As exportações representam cerca de 18% e o 

consumo dos demais estados brasileiros tem representatividade próxima a 28% da 

produção de óleo. Já o consumo interno (dentro de Mato Grosso) representa mais de 

34%, permanecendo o resto da produção como estoque no Estado (IMEA, 2015).  

Além das exportações e do mercado interno, outro destino da soja em grão 

são os outros estados brasileiros, que representam cerca de 15% da produção 

estadual (IMEA, 2015). 

 

2.5 EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO SOJA 

 

Quando se associa a elevada produtividade, aos baixos custos de produção 

e aos preços competitivos no mercado internacional, o resultado converge em apontar 

a soja como uma das atividades mais expressivas da agricultura brasileira na pauta 

de exportações (SILVA et al., 2011). 

No caso da soja em grão, o principal país importador é a China, na média dos 

últimos cinco anos a participação é de 66% do total escoado por Mato Grosso. Além 

da China, a Espanha e a Holanda também são outros países importadores do grão da 

soja mato-grossense (FERREIRA, et al., 2014; IMEA, 2015). Os dois representaram 
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juntos nos últimos cinco anos cerca de 12% da soja em grão escoada pelo Estado 

(IMEA, 2015). 

O farelo de soja, a Holanda e a Indonésia juntas representaram os maiores 

importadores, cerca de 48% das exportações de Mato Grosso nos últimos cinco anos. 

Já para o óleo de soja, os principais países para os quais Mato Grosso exporta são a 

Argélia, China e Índia. Esses três países juntos representam uma parcela de pouco 

mais de 70% do total escoado pelo Estado na média dos últimos cinco anos (IMEA, 

2015). 

No caso da soja em grão, o principal ponto de escoamento é o porto de 

Santos, que sozinho representa pouco mais da metade do que é embarcado pela soja 

do Estado. Além do porto de Santos, os portos de Paranaguá e Manaus também são 

rotas de escoamento da soja mato-grossense. Já nas exportações do farelo de soja, 

o porto de Santos tem uma representatividade ainda maior, de mais de 70% em média 

dos últimos anos (IMEA, 2015; SECEX, 2015). 

Nas exportações do óleo de soja, os dois principais portos são Paranaguá e 

Manaus, que apresentam representatividade mais balanceada em comparação às 

exportações de farelo. Paranaguá representa na média dos últimos anos cerca de 

50% do total escoado de óleo pelo Estado. Já para o porto de Manaus a 

representatividade média é próxima de 35% (IMEA, 2015; SECEX, 2015). 

 

2.6 CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)  

 

Em decorrência dos problemas no escoamento da produção agropecuária, no 

ano de 1833 os comerciantes e agricultores de Chicago passaram a realizar contratos 

para entrega futura de seus produtos a fim de assegurar um comprador e um vendedor 

para suas mercadorias. Desta forma, em 1848, constitui-se a Chicago Board of Trade 

(CBOT), que passou a realizar operações a termo e a vista (SANTOS, 2003; 

CAMINHA e MORAES, 2010; MAIA e AGUIAR, 2010; BUEMO, 2013).  

Os produtos da CBOT eram focados nos principais cereais daquela época, 

isto é, o milho, trigo e aveia. A soja veio mais tarde, com seus contratos lançados em 

1936, seguidos do farelo de soja nos anos de 1950 (CME GROUP, 2009). No mercado 

nacional, dentre as principais commodities negociadas, a soja se destaca 
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________________________________________ 
1 - Operadores que atuam nos mercados futuros. 
2 - Especuladores e arbitradores. 

como sendo a segunda em nível de volatilidade, ficando atrás somente do café 

(AGUIAR, 2004). A CBOT acabou sendo considerada a maior bolsa de commodities 

do mundo, devido ao seu volume e valor das negociações (TURA e AHLERT, 2010). 

A bolsa de Chicago é referência para o comércio de soja, com mais de 20 

milhões de contratos negociados por ano, o que faz deste mercado o de maior liquidez 

dentre os mercados futuros agrícolas. Tais características atraem traders1 de todas 

as partes do mundo, inclusive brasileiros, o que torna relevante avaliar a viabilidade 

de se utilizar o contrato da CBOT por parte dos hedgers2 localizados nas principais 

regiões do Brasil (HULL, 1996; MARQUES et al., 2006; MAIA e AGUIAR, 2010). 

A Bolsa de Chicago aparece como a principal referência para os preços 

internacionais da soja. Isso porque, na Bolsa de Chicago, há alta concentração de 

ofertantes e demandantes dos principais países produtores e importadores da 

oleaginosa. Assim, os preços internos da soja possuem uma relação muito próxima 

com o referencial do mercado futuro (Bolsa de Chicago) (IMEA, 2015).  

De acordo com o IMEA (2015), os contratos futuros têm como características:  

 Vendedor tem a obrigação de entregar a mercadoria dentro dos padrões do 

contrato, ou fazer liquidação financeira (grande maioria dos casos).  

 Comprador tem a obrigação de pagar o valor negociado.  

 Padronização acentuada.  

 Liquidez.  

 Risco de crédito baixo e homogêneo, isto é, risco da “clearing” ou 

compensação.  

 Negociação transparente em bolsa mediante pregão.  

 Bolsa e instituições envolvidas garantem a execução e liquidação dos 

contratos.  

 Possibilidade de encerramento da posição com qualquer participante em 

qualquer momento, graças ao ajuste diário do valor dos contratos. 

Quando se está negociando no mercado futuro, compra-se ou vende-se por 

um preço à vista, mas para uma data futura expressa no contrato. Com isso surge o 

preço futuro, que é o preço à vista mais as expectativas dos agentes em relação aos 

fatores que afetam o preço futuro, como: custo, demanda e oferta, exportações,
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preço dos bens substitutos, câmbio, clima, sazonalidade (safra e entressafra), poder 

aquisitivo, atitudes dos compradores internacionais e também os juros (IMEA, 2015). 

No caso da Bolsa de Chicago (CBOT), os contratos futuros da soja são 

patronizados, possuindo uma estrutura previamente definida por regulamentação da 

bolsa. Nesta padronização, há características predefinidas do produto negociado, no 

caso, a soja, como a cotação, data de vencimento, tipo de liquidação, dentre outras 

especificações (IMEA, 2015). 

 

2.7 PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO 

 

O prêmio leva em consideração a origem e o destino do produto exportado, a 

qualidade, a oportunidade, o frete marítimo, a demanda, o câmbio e a eficiência do 

porto exportador. O mercado monitora esses fatores e aplica esse prêmio à cotação 

da Bolsa de Chicago (CBOT). Se as condições são favoráveis no porto exportador o 

prêmio recebe ágio. Já se forem desfavoráveis o prêmio será negativo, ou seja, com 

deságio (IMEA, 2015).  

Definida a cotação da soja no mercado externo, a qual é tomada na Bolsa de 

Mercadorias de Chicago (CBOT), este valor deve ser comparado com o preço dentro 

do navio, no porto onde será feita a exportação, ou seja, preço FOB (free on board) 

da soja. A diferença entre estes valores é definida como prêmio de exportação (IMEA, 

2015). 

No período de entressafra brasileira os prêmios tendem a ser mais positivos 

e elevados (MORAES, 2002). E nos períodos de safras os prêmios tendem a sofrer 

pressão de acordo com a oferta, chegando a ficar negativos em portos com mais fluxo 

de movimentação. Isto ocorre à quantidade de disponibilidade do produto no porto, o 

que é consideravelmente reduzido no período de entressafra onde as novas compras 

passam a atender o mercado interno principalmente as fabrica para produção de óleo 

vegetal além de fornecer outros de subprodutos como DDG, farelo de soja muito 

utilizado pelos produtores de carne que buscam principalmente essas fontes de 

proteína nos períodos de entressafra e o isso se dá porque quanto maior o volume de 

exportação no porto, menor será a necessidade de remuneração para compra de 

volume novo (SOUZA et al., 2010). 

O prêmio nada mais é que a necessidade de se posicionar frente ao mercado 

buscando participação remunerando conforme o repasse praticado pelo comprador, 
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uma vez, que o mercado de exportação é diário e variável o prêmio equaliza a 

participação de quem pode e precisa adquirir maiores volumes considerado um ajuste 

de negociação internacional, levando em consideração a qualidade, a oportunidade 

do produto, e o local de origem e coleta até o porto (IMEA, 2015; SOUZA et al., 2010). 

A inclusão do prêmio procura ajustar os valores pagos ao produtor, com o 

valor internacional do produto, pois tende a seguir os preços do produto no mercado 

interno (DALTO, 2003).  

 

2.7.1 Prêmio de exportação na CBOT  

 

Quando definida a cotação da soja no mercado externo, a qual é tomada na 

Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT), este valor deve ser comparado com o 

preço dentro do navio, no porto onde será feita a exportação, ou seja, preço FOB (free 

on board) da soja. A diferença entre estes valores é definida como prêmio de 

exportação (IMEA, 2015).  

O prêmio leva em consideração a origem e o destino do produto exportado, a 

qualidade, a oportunidade, o frete marítimo, a demanda, o câmbio e a eficiência do 

porto exportador. O mercado monitora esses fatores e aplica esse prêmio à cotação 

da Bolsa de Chicago (CBOT) (IMEA, 2015). 

De acordo com Moraes (2002) os fatores externos que alteram o prêmio são: 

frete marítimo, país de destino, produção nos Estados Unidos e Argentina, e época 

do ano. 

Assim, o valor do prêmio varia de acordo com o porto a ser escoado o produto. 

Com isso, o prêmio pago no porto de Paranaguá, Paraná, por exemplo, é diferente do 

prêmio pago no porto de Santos, São Paulo. Além desta variação portuária, a 

sazonalidade do prêmio nos portos, as negociações do prêmio são contínuas ao longo 

do ano e estão vinculadas à realização de contratos de exportação, nos quais é 

estabelecido somente o volume exportado. Como os principais agentes envolvidos na 

negociação do prêmio estão às cooperativas exportadoras de grãos, indústrias, 

tradings, corretoras de prêmio e empresas importadoras finais (IMEA, 2015).   

Usualmente, no período de entressafra brasileira os prêmios tendem a ser 

positivos e elevados. Já no período de colheita, os prêmios se tornam reduzidos, 

chegando a ficar negativos em portos de maior movimentação. Esta sazonalidade se 

dá devido à quantidade de produto ofertado no porto, a qual reduz consideravelmente 
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no período de entressafra. Logo, geralmente quanto maior o volume de transação 

(exportação) no porto, menor será o prêmio de exportação, e vice-versa (IMEA, 2015). 

A inclusão desta variável de ajuste na negociação internacional procura 

ajustar o preço pago ao produtor com o valor internacional do produto. Com isso, a 

tendência de preços do produto no mercado interno segue a mesma verificada no 

mercado internacional (IMEA, 2015). 

 

2.7.2 Custos portuários 

  

Os custos portuários são aqueles incorridos, de forma direta ou indireta, nos 

portos, com o intuito de iniciar as exportações ou concluir as operações de importação 

de produtos e mercadorias (AMARAL et al., 2013).  

Os custos diretos são aqueles relacionados à utilização dos equipamentos e 

instalações portuárias terrestres ou marítimas, embarques e desembarques de 

cargas, despachos aduaneiros, taxas e impostos, e a “demurrage”, que leva em 

consideração o tempo de espera da carga no porto. Já os custos indiretos incorridos 

nos portos compreendem as despesas relacionadas à contratação dos serviços de 

praticagem, rebocadores, agências marítimas, atracação e desatracação, faróis, 

vigias, transporte de tripulação, dentre outros (IMEA, 2015).  

Segundo Amaral et al. (2013), nem todos os portos possuem as mesmas 

despesas portuárias, pois variam dependendo das dificuldades operacionais, bem 

como capacidade logística, infraestrutura do porto. Para a utilização dos portos há três 

principais tipos de gastos: 

 As taxas portuárias, referentes à utilização da infraestrutura portuária e 

utilização de infraestrutura terrestre do porto.  

 O custo de oportunidade de estoques no caminhão em virtude das filas e 

demora no momento do descarregamento da mercadoria. 

 A remuneração por estadia, que leva em consideração a utilização do armazém 

no porto. 

 

2.7.3 Logística  

 

No Brasil, algumas regiões produtoras se desenvolveram distantes dos 

principais portos utilizados no processo de exportação, como é o caso de Mato 



25 

 

Grosso. Com isso, o custo do transporte da carga da região produtora até o porto é 

significativo no processo de formação de preço da soja no mercado interno, pesando 

sobre o bolso do produtor. Este custo varia conforme a distância e tipo de modal 

utilizado, se tornando maior à medida que aumenta a distância percorrida. A formação 

do preço do frete é bastante complexa e incorpora também fatores locais e 

conjunturais, além dos custos da atividade, podendo ser influenciada por fatores 

diretos e indiretos (CYPRIANO, 2005).  

Fatores Diretos: são influenciados através de eventos que fazem variar a 

demanda pelo serviço, por exemplo:  

 A performance da economia.  

 Algumas estratégias empresariais, como localização, gestão da produção, 

política de estoques e centralização de armazéns.  

 Acordos internacionais de comércio, como o Mercosul, por exemplo.  

 Materiais para embalagens.  

 Fluxos reversos (por exemplo, com a finalidade de reciclagem).  

 As estruturas de mercado da oferta e da demanda do bem transportado. 

Fatores Indiretos: fatores que afetam os custos da prestação dos serviços 

(CYPRIANO, 2005). Por exemplo:  

 A regulação/desregulação. 

 Variação nos preços dos combustíveis. 

 Inovações nos veículos e compartimentos de carga. 

 Congestionamentos.  

 Limites de peso para a circulação.  

Além disso, há sazonalidade no valor deste frete, pois se torna maior no 

período da safra brasileira de soja. Nas regiões produtoras de Mato Grosso há um 

déficit na armazenagem, assim há a necessidade do escoamento rápido da produção 

para os portos de exportação e para as indústrias esmagadoras de soja. Este 

escoamento eleva a demanda por serviços de transporte e gera um aumento nos 

preços relativos a estes serviços. Além disso, a necessidade de caminhões fica maior, 

devido ao frete da fazenda até os armazéns (IMEA, 2015). 

No Brasil, assim como em Mato Grosso, o modal de transporte mais utilizado 

é o rodoviário, o que torna o custo do frete da soja bastante elevado, sobretudo nas 

regiões mais afastadas dos principais portos (IMEA, 2015).  
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Em Mato Grosso, o aumento do fluxo de escoamento pelos portos do Norte, 

a exemplo do porto de Barcarena, no Pará, que começou suas atividades em 2014, 

está sendo capaz de reduzir a superlotação dos portos do Sudeste e Sul do país, a 

exemplo do de Santos e de Paranaguá. Além deste fator, a ferrovia até Rondonópolis 

também é fator muito importante para diminuição do gargalo logístico, pois reduziu o 

tempo que o caminhão percorre até a chegada ao terminal, o que refletiu já nos custos 

dos fretes rodoviários, que atingiram valor menor em 2015 durante o pico de safra da 

soja em março se comparado ao da safra 2013/14 (IMEA, 2015; MORAES; 

CARNEIRO, 2017). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o entendimento da formação de preço, foi levada em consideração a 

cotação internacional CBOT e no mercado interno para o estado do Mato Grosso.  

No mercado internacional CBOT, as commodities são negociadas através de 

uma unidade de medida denominada Bushel, sendo que seu peso específico possui 

variação para cada tipo de grão. Sabe-se que 1 bushel de soja é igual a 27,2146 kg e 

milho equivale a 25,401 kg, ou seja, uma saca de soja equivale a 2,2046 bushel, 

enquanto que a saca de milho equivale a 2,3621 bushel (CME GROUP, 2016). 

Para obtenção do preço, primeiramente realiza-se a conversão da unidade de 

centavos de dólar por Bushel (¢US$/bushel), dividindo o valor cotado na bolsa por 100 

para resultar na cotação em dólar por Bushel. Posteriormente converte de dólar para 

reais, para ter o preço em reais por bushel e logo após converte em sacas (CME 

GROUP, 2016). 

Com isso, basta multiplicar a cotação das commodities na Bolsa de Chicago 

(CBOT), pelas respectivas sacas/bushel. Abaixo segue uma equação demonstrando 

os valores de forma mais clara, com base na soja. 

 

US$¢ 922,75/bushel ÷ 100 (para tirar de Cents) = US$ 9,2275/bushel  

US$ 9,2275/bushel × 2,2046 (para transformar de bushel para saca de 60 kg) = US$ 

20,34/sc  

 

Deve se levar em consideração que os preços acima mencionados são 

hipotéticos, sendo utilizados com intuito de facilitar o entendimento. 

Para saber o preço da soja deve-se levar em consideração os seguintes 

fatores: cotação da soja na CBOT com vencimento do dia da negociação, cotado em 

cents de dólar/bushel, prêmio praticado no porto no dia da negociação, frete marítimo 

e diferencial de porto, custos portuários e custos com o frete rodoviário (IMEA, 2015).  

Sendo assim, consideremos os seguintes elementos para cálculo da soja disponível 

em Sapezal Mato Grosso, seja do dia 04 de Dezembro de 2018: 

 Cotação da Soja: US$ 9,2275 SBCH19 SBC Soja H Março 19 Ano 

 Prêmio no Porto de Paranaguá: Ágio + 0,65 cents/bushel 

 Custo Portuário (Base, Porto de Paranaguá) Sapezal: US$ 12,00  

 Dólar Comercial Disponível: R$ 3,8570/US$ 
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 Frete Rodoviário de Sapezal a Paranaguá: R$ 401,50/toneladas 

Conversões para soja: 

Lembre-se que: 1 bushel = 27,2146 kg 

     1 saca (sc) = 60 kg 

     1 saca (sc) = 2,2047 bushel 

     1 Tonelada = 16,667 sacas (60 Kg) e 36,74541 bushel (Fator de 

conversão) 

Exemplo: 

 US$ 9,2275+0,65 = US$ 9,8775 cents/bushel 

 US$ 9,8775 cents/bushel x 36,74541 = US$ 362,95 ton  

 

 Frete Sapezal-Paranaguá: R$ 401,50  

 R$ 401,50 Tonelada / US$ 3,8570 = US$ 104,10/ton 

 Custos Portuários: US$ 12,00/Tonelada 

 Custos Totais = US$ 104,10 + US$ 12,00 = US$ 116,10 

  

 US$ 362,95– US$ 116,10 = 246,85 / US$ /16,667 ou 0,06= US$ 14,81  

 Soja Sapezal Mato Grosso: US$ 14,81 ou R$ 57,12 a saca  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A formação do preço de um produto de grande comercialização mundial é 

complexa, pois leva-se em consideração a interação de diversos fatores sobre a 

commodity, tanto de produção quanto de mercado. No que se refere à soja, o consumo 

interno no país vai de acordo com a quantidade de grão produzido, a importação e os 

estoques iniciais da safra. No caso do consumo interno nacional, são 

aproximadamente 47,2 milhões de toneladas, dos quais mais de 90% é utilizado na 

fabricação de farelo para a nutrição animal, óleos e biodiesel (ABIOVE, 2018). 

Todavia, ao analisar o contexto de oferta mundial da soja, devem-se 

considerar os estoques finais da oleaginosa. Isso porque, analisando o consumo 

interno e os estoques finais, obtêm-se a relação de equilíbrio ou desequilíbrio entre a 

oferta e demanda do produto, que poderá afetar os preços mundiais da soja. Os 

estoques finais de soja se acumulam em quatro principais países: Argentina, Brasil, 

China e Estados Unidos, que juntos representam 94% do total na safra de 2016/2017 

(CONAB, 2017). 

No estado do Mato Grosso, a comercialização da soja na safra 2017/2018 foi 

de 95,76%, com preço mínimo pago de 69,00 R$/sc (Sapezal) e o preço máximo de 

90,00 R$/sc (Paranaguá) (Figura 3). De acordo com Ometto (2006), perde a 

competitividade quando o produto sai pela porteira das propriedades produtoras a 

preços baixos e chega ao destino com custos altíssimos devido aos problemas 

logísticos e à distância dos portos de exportação. 

 

Figura  3 - Evolução do percentual de comercialização de soja em Mato Grosso 

 

Fonte: IMEA (2018). 
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A logística é uma variável de suma importância utilizada para cálculo de 

formação de preços de commodity soja, sendo que no Brasil, principalmente o Mato 

Grosso a maior parte dos transportes logísticos é o rodoviário, com distâncias 

variando de 500 km até 2.000 km dependendo da origem e destino da carga. O 

elemento mencionado acima juntamente com o volume da carga transportada 

densidade e manuseio compõe os custos de transporte (TRINDADE, 2011). 

Outro ponto importante que precisa ser mencionado que “não favorece” ou 

“desfavorece” o mercado de exportação mesmo tendo a condição de poder escolhe o 

melhor corredor de escoamento de grãos é que antes de chegar ao destino final temos 

trechos rodoviários, hidroviários e ferroviários, que em grande parte das situações 

este percurso pode ser composto um ou mais tipos de meio de transporte, com isso, 

outros fatores internos podem afetar direta ou indiretamente o fluxo de exportação e 

aumentar os custos de escoamento da produção. Em virtude disso, a alta do diesel e 

greve dos caminhoneiros afeta diretamente a primeira perna para o escoamento, que 

começa via transporte rodoviário, que por sua vez é responsável por todo volume que 

sai do Mato Grosso tanto para os portos do norte quanto para portos do sudeste os 

principais destinos viáveis. 

Outra variável que interfere na formação do preço da soja, é a taxa de câmbio, 

que refere à quantidade de moeda nacional que é necessária com o intuito de comprar 

certa quantia da unidade de moeda estrangeira sendo, neste caso, utilizado o dólar 

americano como moeda base para comercialização da soja (Figura 4). De acordo com 

Bizerra (2010) as exportações, importações, entrada de capitais estrangeiros, 

rentabilidade de aplicação no mercado internacional entre outros, são influenciados 

por esta tarifa. 
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Figura  4 - Variação do preço do dólar (R$/US$) de out. 2017 a out. 2018 

 
 

No que se trata a Bolsa de Chicago (CBOT), as negociações que ocorrem na 

bolsa servem como referência mundial para formação de preços de commodities 

durante os meses em que opera a comercialização. Na safra de 2017/2018 houve 

uma grande variação do preço a ser pago na Bolsa de Chicago, com preço superior a 

R$ 10,60 e preço mínimo de R$ 8,20 (Figura 5). Os contratos futuros para a soja são 

padronizados, possuindo uma estrutura previamente definida por regulamentação da 

bolsa, sendo elas cotação CBOT, data de vencimento, tipo de liquidação entre outras 

especificações (BMF BOVESPA, 2011). 

 

Figura  5 - Variação do preço da soja (US$/bushel) na Bolsa de Chicago 

 
Fonte: CME Group. 
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O prêmio de exportação é considerado uma remuneração para a entrega da 

soja para exportação (Figura 6). O pagamento de prêmios é negociado entre tradings 

e os compradores internacionais. A base de cálculo é uma porcentagem da cotação 

de Chicago descontando os custos logísticos, ou seja, para avaliar os chamados 

"prêmios de exportação" os importadores estimam os preços CIF (Custo, Seguro e 

Frete) do porto de destino e vão deduzindo preços das diversas etapas do processo 

de comercialização. Logo, afeta a rentabilidade do produtor brasileiro que se posiciona 

em mercados futuros.  

 

Figura 6 – Prêmio de exportação da soja no porto de Paranaguá, Paraná.  

 

Fonte: Noticias agrícolas, fechamento 04/12/2018. 

 

O clima interfere de forma bastante expressivas nas cotações da Bolsa de 

Chicago através do fenômeno El Niño o qual causa uma ruptura na atmosfera pacífico 

tropical, outro acontecimento climático responsável pelo esfriamento das águas 

superficiais no oceano pacífico equatorial central e oriental é o La Niña ambos 

impactam no regime de chuvas e nas oscilações de temperaturas, resultando em 

reduções de produtividades das lavouras (EMBRAPA, 2010). 

Contudo, hoje o atual cenário político e econômico Brasileiro não sustenta  

condição segura, o produtor por sua vez consegue se proteger dessa situação 

fazendo vendas futuras garantindo em contrato que seu produto será recebido e/ou 

embarcado, caso aconteça nova greve de caminhoneiros a capacidade de exportação 

ficará comprometida apertando principalmente os exportadores forçando uma tomada 

de decisão que dependendo do impacto poderá influenciar no volume a ser exportado 

afetando por outro lado os produtores que ficam sem compradores com produto na 

mão sujeito a perder qualidade e preço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comercialização é uma etapa de extrema importância para os produtores 

rurais, uma vez que, possíveis erros no momento de vender a produção podem 

comprometer a lucratividade da propriedade. 

No presente momento, o produtor dispõe de informações de mercado 

constantemente, com isso, o mesmo deve ter um custo de produção bastante 

apurado, desta forma analisa diariamente as cotações de Chicago, dólar entre outros 

e em um momento ideal comercializa sua produção garantindo assim excelentes 

ganhos.  

Na comparação com os outros países produtores de commodities, como 

Estados Unidos e Argentina, o sistema de transporte utilizado no Brasil é um dos 

principais gargalos que os produtores enfrentam safra após safra, principalmente os 

produtores do estado do Mato Grosso, os quais apresentam distâncias superiores a 

1500 km até os principais portos brasileiros, maximizando os custos com transporte e 

reduzindo seu rendimento final.  



34 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, D.R.D. Agricultural futures contracts in Brazil: evolution and perspectives. 
In: MOURA, A.D.; SILVA Jr., A.G. (Eds.). Competitividade do Agronegócio 
Brasileiro em Mercados Globalizados. Viçosa: UFV, 2004. 
 
AMARAL, G.L.; OLENIKE J.E.; AMARAL, L.M.F. Evolução do custo portuário 
brasileiro. IBPT, 2013. 7p. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS (ABIOVE). 
Estatística mensal do complexo soja. São Paulo, 2018.   
 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO (APROSOJA). O agronegócio no novo contexto da economia mundial. 
Mato Grosso, 2012. 
 
AZEVEDO, L.R.L. A infraestrutura de escoamento de grãos de Mato Grosso. 
2014, 73f. Graduação (Bacharel em Ciências Econômicas) – Universidade Estadual 
de Campinas, 2014.  
 
BATALHA, M.O. Gestão agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas 
Agroindustriais. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, v.1, 2012.  
 
BIZERRA, R.C. A Logística do Mercado Brasileiro Exportador de Soja. In: VII 
Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, FATEC GRU, São Paulo, v.1, 
2010, 11p.    
 
BMF BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS DE SÃO PAULO. Mercado Futuro 
de Ações, 2011.  
 
BRUM, A.J. Modernização da agricultura: trigo e soja. Petrópolis: Vozes, 1988. 
200p. 
 
BRUM, A.L.; ÁVILA, D.F de; PACHECO, J.R. A Formação do Preço da Soja no 
Brasil: A Influência da Bolsa de Chicago e do Câmbio. 1. ed. Santa Cruz do Sul: 
Essere Nel Mondo, e-book editora, 2015. 
 
BRANCO, A.L.O.C. A produção de soja no Brasil: uma análise econométrica no 
período de 1994-2008. 2008. 54f. Monografia (Bacharel em Ciências Econômicas) – 
Faculdade de Ciências Econômicas do Centro de Economia e Administração da 
PUC Campinas, 2008. 
 
BUEMO, B.G. O mercado de derivados financeiros e agropecuários como 
mitigador de risco de preço. 2013. 47f. Especialização (Agronegócio) – 
Universidade Federal do Paraná, 2013. 
 
CAMINHA, U.; MORAES, A.H.A.M. Análise da eficiência dos derivativos para 
redução dos custos de transação. Meritum, v.5, n.1, p.257-295, 2010. 
 



35 

 

CME GROUP. Produtos de commodities: guia auto-didático para hedge com 
futuros e opções de grãos e sementes oleaginosas, 2009. 76p. 
 
CME GROUP. Futuros de soja. 2016. Disponível em:<https://www.cmegroup.com/p 
t/products/agricultural-commodities/soybeans.html. Acesso: 27 jul, 2018. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Acompanhamento da 
safra brasileira. Safra 2017/18. Brasília-DF. v.10, n.10, p.1-178, 2018.  
  
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Perspectivas para a 
agropecuária. Safra 2017/2018, Produtos de Verão. Brasília-DF, v.5, p.1-111, 2017. 
 
CUNHA, R.C; ESPÍNDOLA, C.J. A dinâmica geoeconômica recente da cadeia 
produtiva da soja no Brasil e no mundo. GeoTextos, v.11, n.1, 2015. 
 
CYPRIANO, L.A.; MARTINS, R.S.; MARTINS, S.S.; BRONZO, M.B.; IIJIMA, F. 
Formação do frete no Brasil: Subsídios para estratégias de negociação em 
cadeias de suprimentos. Toledo: Unioeste, 2005. 20p. 
 
DALTO, E.J. Ferramenta de simulação para auxiliar o produtor brasileiro de 
soja no desenvolvimento de estratégia logística e financeira de 
comercialização de uma safra do produto a granel. 2003. 247f. Tese (doutorado 
em administração) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.  
 
DOMINGUES, L.S. Influência de cultivares e densidades de plantas sobre a 
eficácia de proteção química no patossistema soja-Phakopsorapachrhizi. 2010. 
75f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal de Santa Maria, 
2010. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS (EMBRAPA). EL 
Niño/La Niña: Oscilação Sul e seus impactos na agricultura brasileira: fatos, 
especulações e aplicações. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2010. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS (EMBRAPA). Soja 
em números (safra 2016/2017). Brasília: Embrapa, 2018. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS (EMBRAPA). A soja 
no Brasil. Brasília: EMBRAPA, 2004. 
 
FERREIRA, M.; SANTOS, C.M.; FERNANDES, R.A.S. Fontes de crescimento das 
exportações brasileiras de soja em grão: uma análise de Constant Market 
Share. In: XXXIV Reunião de Pesquisa de Soja, Londrina, 2014.  
 
FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION (FAO). www.fao.org, 2018.  
 
FREITAS, M.C.M. A cultura da soja no Brasil: o crescimento da produção brasileira e 
o surgimento de uma nova fronteira agrícola. Enciclopédia Biosfera, v.7, n.12, 
2011. 
 



36 

 

FREITAS, R.E.F.; MENDONÇA, M.A.A. de. Expansão agrícola no Brasil e a 
participação da soja: 20 anos. Revista de Economia e Sociologia Rural, v.54, n.3, 
p.497-516, 2016.  
 
HIRAKURI, M.H.; LAZZAROTTO, J.J. O agronegócio da soja nos contextos mundial 
e brasileiro. Documentos, n.349, p.1-70, 2014.  
 
HULL, J. Introdução aos mercados futuros e de opções. 2.ed., São Paulo: Bolsa 
de Mercadorias e Futuros e Cultura Editores Associados, 1996. 
 
INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA (IMEA). 
Boletins soja. Cuiabá-MT. n.525, p.1-12, 2018.  
 
INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA (IMEA). 
Entendo o mercado da soja. In: Workshop Jornalismo Agropecuário. 2015. 48p. 
 
MAIA, F.N.C.S.; AGUIAR, D.R.D. Estratégias de hedge com os contratos futuros de 
soja da Chicago Board of Trade. Gestão e Produção, v.7, n.3. p.617–626, 2010. 
 
MANARA, N.T.F. Origem e expansão. IN: SANTOS, O.S. (Coord.) A cultura da 
soja. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Globo, 1988. p.13-23. 
 
MARQUES, P.V.; MELLO, P.C.; MARTINES FILHO, J.G. Mercados futuros e de 
opções agropecuárias. Piracicaba, SP. Departamento de Economia, Administração 
e Sociologia da Esalq/USP, n.129, 2006.  
 
MATEUS, R.P.G.; SILVA, C.M. Avanços biotecnológicos na cultura da soja. Revista 
Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias, v.8, n.2, p.23-27, 2013. 
 
MATSUO, E.; FERREIRA, S.C.; SEDIYAMA, T. Botânica e Fenologia. In: 
SEDIYAMA, T. (Ed.). Soja do plantio a colheita. 22. Ed. Viçosa: UFV, 2015. cap. 2, 
p.27-53. 
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). 
Agronegócio Brasileiro: Uma Oportunidade de Investimentos. 2004. 
 
MISSÃO, M.R. Soja: origem, classificação, utilização e uma visão abrangente do 
mercado. Revista de Ciências Empresariais, v.3, n.1, p.7-15, 2006.  
 
MORAES, M. de. Prêmio de exportação da soja brasileira. 2002. 90f. Dissertação 
(Mestrado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002. 
 
MORAES, L.C.; CARNEIRO, L.F.R. Uso de derivados agropecuários como 
alternativa na comercialização da soja no Mato Grosso do Sul. In: I Encontro 
Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, Naviraí, MS, 2017.  
 
OMETTO, J.G.S. Os gargalos da agroindústria. O Estado de São Paulo, 2006.   
 



37 

 

PALUDO, S.K.; TIRIONI, M.A. Importância da soja para a atividade econômica de 
Mato Grosso e do Brasil. In: Fundação MT. Boletim de Pesquisa de Soja n.15, 
2011. p. 53-64. 
 
PEREIRA, L.M. Modelo de formação de preços de commodities agrícolas 
aplicado ao mercado de açúcar e álcool. 2009. 209f. Tese (Doutorado em 
Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de São 
Paulo, Universidade de São Paulo, 2009. 
 
PINHEIRO, M.A.; CAIXETA-FILHO, J.V. Exportação pelos portos de Santos, 
Paranaguá e Itaqui: uma aplicação em Programação Linear. In: XLVIII 
Congresso da Sober, Campo Grande, 2010. 
 
PINO, F.A.; ROCHA, M.B. Transmissão de preços de soja no Brasil. Revista de 
Economia e Sociologia Rural, v.4, n.32, p.345-361, 1994. 
 
PIZAIA, M.G.; JESUS, R.R.; NEVES, A.B. A Produção de Soja no Paraná: um 
estudo sobre os principais fatores políticos e governamentais que influenciaram o 
crescente aumento da exportação da Soja. In: XLIII Congresso da Sober, Ribeirão 
Preto, 2005.  
 
RIBEIRO, M.A.; GODINHO, L.A. Utilização de estratégias de marketing como 
diferencial dos fornecedores de asfaltos na região metropolitana de belo 
horizonte. Disponível em:<http://www.webartigos.com/articles/20409>. Acesso em: 
01 dez, 2008. 
 
ROCHA, R.S. Avaliação de variedades e linhagens de soa em condições de 
baixa latitude. 2009. 61p. Dissertação (mestre em Produção Vegetal) – 
Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências Agrárias, 2009. 
 
SANTOS, A.M.D. A evolução dos preços agrícolas e as bolsas de mercadorias e 
futuros: um estudo para o mercado da soja em grão, farelo e óleo no Brasil 
(1995-2001). 2003. 81p. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2003. 
 
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR (SECEX). Indicadores e Estatísticas 
de Comércio Exterior. 2015. 
 
SEDIYAMA, T.; PEREIRA, M.G.; SEDIYAMA, C.S.; GOMES, J.L.L. Cultura da Soja 
- I Parte. 3° Reimpressão. Viçosa: Editora UFV, 1996, 96p.  
 
SEDIYAMA, T.; OLIVEIRA, R.C.T.; SEDIYAMA, H.A. A soja. In: SEDIYAMA, T. (Ed.) 
Produtividade da soja. Londrina: Ed. Mecenas, 2016. 310p. 
 
SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; BARROS, H.B. Origem, evolução e importância 
econômica. In: SEDIYAMA, T. (Ed.). Tecnologias de produção e usos da soja. 
Londrina: Mecenas, 2009, p.1-5. 
 
SILVA, A.C.; LIMA, E.P.C.; BATISTA, H.R. A importância da soja para o 
agronegócio brasileiro: uma análise sob o enfoque da produção, emprego e 



38 

 

exportação. In: V Encontro de Economia Catarinense, Florianópolis, SC. Anais... 
Florianópolis: UNESC, 2011. 
 
SOUSA, L.O. de.; GUINDANI, L.G.; FERREIRA, M.D.P. Decomposição das 
variações do preço da soja em Mato Grosso, de 1996 a 2012. Revista de Política 
Agrícola, n.4, p.35-42, 2014.  
 
SOUZA, G.R. de.; OLIVEIRA, S.C. de.; PINTO, L.B. A influência de prêmio, 
câmbio e preços no mercado externo sobre o preço da soja no Brasil. In: In: 
XLVIII Congresso da Sober, Campo Grande, 2010. 
 
TRINDADE, G.P. Preços de Serviços Portuários e Desempenho Operacional 
dos Terminais de Contêineres: uma análise comparativa entre os portos da 
região Sul e o porto de Santos. 2011. 71f. Monografia Ciências Econômicas-
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Florianópolis, 2011.   
 
TURA, R.; AHLERT, L. Estratégias de gestão de riscos de preços da soja. Revista 
Destaques Acadêmicos, v.2, n.1, p.1-14, 2010. 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Economic 
Research Services. Soybean and oil crops. 2017.  
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Levantamento da 
soja. 2018. 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Subpart D - United 
States Standards for Corn, 2014. 
 
VIALLI, A. As dez maiores ameaçadas para os negócios na atualidade. O Estado 
de São Paulo. Disponível em:<http://www.grupoestado.com.br>. Acesso em: 02 dez, 
2018.   
 
WEIHS, M.; SAYAGO, D.; TOURRAND, J.F. Dinâmica da fronteira agrícola do Mato 
Grosso e implicações para a saúde. Estudos Avançados, v.31, n.89, p.323-338, 
2017. 
 
WILLIAMSON, J. Economia aberta e a economia mundial. Rio de Janeiro: 
Campus, 1989. 


