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RESUMO
Dada à importância da questão logística e seus gargalos na competitividade brasileira do agronegócio
este trabalho apresentará um estudo de caso sobre o tema “escoamento da soja e seus desafios:
uma análise dos principais gargalos logísticos no transporte rodoviário da soja na região de Campos
Lindos – TO”, a qual estará associado ao seguinte problema: Quais os principais problemas de
escoamento no transporte rodoviário da soja na região de Campos Lindos no Estado do Tocantins?
Para tanto, este estudo teve como foco principal, analisar os principais gargalos logísticos
encontrados nas rotas de escoamento rodoviário da soja produzida na região de Campos Lindos TO, adequado aos seguintes objetivos específicos: Descrever as malhas logísticas entre as origens
(produção) e os portos de saída da soja na região de Campos Lindos; Identificar as deficiências nas
malhas de escoamento da soja na região; Analisar o uso eficiente do modal rodoviário para esse
transporte e mostrar possíveis rotas alternativas que possam gerar contribuições econômicas
favoráveis aos produtores de soja da região de Campos Lindos. Os principais resultados obtidos
neste trabalho foram à identificação da rodovia TO-226 (liga Campos Lindos a Araguaína) como
principal rota de escoamento, uma vez que apenas esta, é pavimentada, onde o principal problema
logístico encontrado na região é a falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produção.
Diante disso, a principal solução para tal situação logísticos existentes na região seria o governo
instalar novos terminais intermodais e construir e/ou finalizar obras complementares (tais como
rodovias, ferrovias, etc.).

Palavras - chave: Logística de Transporte. Gargalos Logísticos. Escoamento. Soja.
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ABSTRACT
Given the importance of the issue and its logistical bottlenecks on the competitiveness of Brazil's
agribusiness of this paper will present a case study on "soy flow and its challenges: an analysis of the
main logistical bottlenecks in road transport soybeans in the region of Campos Lindos - TO "which is
associated with the following problem: What are the main flow problems in transporting soya truck in
the area of Campos Lindos, in the State of Tocantins? Therefore, this study had as its main focus,
analyze the main logistical bottlenecks found in soy road drainage routes produced in the Campos
Lindos region - TO suitable for the following specific objectives: Describe the logistical meshes
between sources (production) and doors Soybean output in the region of Campos Lindos; Identify
deficiencies in soybean flow paths in the region; Review the efficiency of road transport and for this
show possible alternative routes that can generate favorable economic contributions to soybean
producers in the region of Campos Lindos. The main results of this study were to identify the TO-226
highway (in Araguaina Campos Lindos) as the main route of flow, since only this, is paved, where the
main logistical problem encountered in the region is the lack of adequate infrastructure for the
production flow. Therefore, the leading solution for such logistical situation in the region would be the
government install new intermodal terminals and build and / or complete additional works (such as
roads, railways, etc.).

Key - words: Transport Logistics. Logistical bottlenecks. Flow. Soy.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Por suas
dimensões continentais e clima variado, o país consegue produzir uma quantidade
elevada de alimentos, com destaque para os seguintes produtos: soja, milho, café,
trigo e carnes.
Conforme o 7º Levantamento, realizado em abril, para a safra 2014/2015
pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015), a soja lidera o ranking
de produção com uma área de aproximadamente 31,65 milhões de hectares e uma
produção estimada em 94,86 milhões de toneladas, tornando o Brasil, o segundo
maior produtor mundial desta commoditie.
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior Secex (2010) apud.
Souza (2012):
Na região norte, o Tocantins ocupa o 1º (primeiro) lugar na produção de
soja e a 8ª (oitava) posição em relação aos outros estados do país,
tornando a soja, o principal produto do agronegócio do estado sendo
responsável por cerca de 80% de toda a produção, além de dominar a
pauta de exportações.

Considerando-se o crescimento da área colhida e da produção de grãos
de soja, constata-se considerável elevação na produção e na área plantada no
Estado do Tocantins. Apesar dos prognósticos positivos, ainda existem grandes
desafios a serem superados para que este potencial produtivo seja totalmente
efetivado.
Segundo a Conab (2015) em seu 7º levantamento de grãos para a safra
14/15, a soja teve um crescimento de mais de 9% na área plantada, aumentando de
748,41 mil hectares na safra 2013/2014 para 825,6 mil hectares, na safra 14/15, e
uma produção de 2.059,09 mil toneladas na safra 2013/2014 para 2.296,56 mil
toneladas na safra 2014/2015. Dentre as regiões produtoras desta oleaginosa,
atualmente, Campos Lindos é considerada a principal região produtora de grãos do
estado do Tocantins a qual corresponde a aproximadamente 30% da produção total
de soja.
De acordo com Daniel Vinent, diretor de Planejamento e Desenvolvimento
da Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP (2014), “a produção
agrícola tocantinense, com destaque para a soja, tem como principal via de
exportação o Porto de Itaqui, em São Luís (MA), que é responsável por destinar
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cerca de 690 mil toneladas de produtos vindos do estado, tendo como destino a
União Europeia, China e Oriente Médio”.
Embora seja uma importante região produtora e exportadora de soja, a
região norte do Brasil não conta com infraestrutura adequada para o escoamento de
toda a produção, concentrando-se apenas no modal rodoviário. As condições
precárias de conservação das rodovias sob a administração dos estados refletem
em perdas na produção e elevam os custos do frete no transporte da soja.
Segundo o Ministério dos Transportes (2014),
Mesmo com os avanços ocorridos nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado
grandes problemas logísticos. Dentre estes, o pior é ainda o de escoamento
da produção. As estratégias para melhorá-lo são conflitivas e ilustram a falta
de planejamento estratégico. Se todas as rodovias, ferrovias, portos e
hidrovias planejadas para escoar a safra forem implantados, vai faltar
produção para dar sustentabilidade a esta estrutura. A falta de investimento
na infraestrutura do país acaba acarretando em um dos principais gargalos
da logística que é o custo de transporte.

Desse modo, a inserção da multimodalidade nos meios de transportes é,
sem sobra de dúvidas, a opção ideal para resolução de tais problemas, visto que
esta multimodalidade poderá garantir a redução dos custos de transportes, ao
combinar os diferentes atributos dos modais.
De acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT (2014),
o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil, responsável por cerca de 58% do
transporte de cargas e corresponde a 6% do PIB nacional, tornando-se
logisticamente, o modal mais importante para esse fim.
Na Logística, segundo a Coppead (2014), seus custos chegam a
aproximadamente 60% do total de custos nos transportes, o que correspondem em
média 20% do custo total das empresas. Diante desse cenário, as empresas estão
cada vez mais de olho nessa fatia do mercado, pois o transporte no Brasil chama a
atenção por faturar mais de R$ 46,2 bilhões e movimentar quase 3/5 do total de
carga do país.
Diante disso, podemos considerar que o uso eficiente do modal rodoviário
para o escoamento da soja e de seus derivados é, indubitavelmente, um dos
principais gargalos que a logística oferece, visto que sua eficiência ajudará a
diminuir custos, gerando assim, uma economia e melhor competitividade para o
setor produtivo em questão.
Dada à importância Logística, este estudo teve como foco principal,
analisar os principais gargalos logísticos encontrados nas rotas de escoamento
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rodoviário da soja produzida na região de Campos Lindos - TO, adequado aos
seguintes objetivos: Descrever as malhas logísticas entre as origens (produção) e os
portos de saída da soja na região de Campos Lindos; Identificar as deficiências nas
malhas de escoamento da soja na região; e Analisar o uso eficiente do modal
rodoviário para esse transporte e ainda mostrar possíveis rotas alternativas que
possam gerar contribuições econômicas favoráveis aos produtores de soja da região
de Campos Lindos.
Dentre as seções que serão discorridas nesta pesquisa, estão:
Escoamento da soja e os Gargalos Logísticos; Produção da Soja no Brasil; A soja no
Tocantins; Logística; Logística do Transporte Rodoviário; Logística de Escoamento
da Soja no Tocantins; Infraestrutura Rodoviária no Tocantins; Campos Lindos
Tocantins; Metodologia; Resultados e Discursões e Considerações Finais.
Para tanto, essa pesquisa foi fundamentada nos estudos de: Schcesinger
(2004), Cifuentes (2013), Conab (2014 e 2015), Fleury et al. (2000), Moreira (2013),
Ramos (2013), Secex (2010) apud. Souza (2012), entre outros. A metodologia
utilizada para realização deste estudo foi pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo
(aplicação de questionário) e compilação dos dados em gráficos estatísticos, para
melhor facilitar o entendimento dos resultados.
2. ESCOAMENTO DA SOJA E OS GARGALOS LOGÍSTICOS
Observando a crescente demanda por alimentos no mundo, a importância
da soja e de seus derivados para produção de alimentos, a redução da capacidade
produtiva agrícola à medida que o perímetro urbano se expande e da perda da
produção devido a falhas no sistema logístico, surgem à necessidade de se rever a
metodologia de escoamento e medir o impacto financeiro que essa cadeia de
distribuição traz para o custo final desta commoditie e suas consequências na
competitividade mercadológica.
Segundo Filho (2006),
A logística do agronegócio relaciona-se ao planejamento e operação dos
sistemas físicos, informacionais e gerenciais necessários para que insumos
e produtos se movimentem de forma integrada no espaço - através do
transporte - e no tempo - através do armazenamento - no momento certo,
para o lugar certo, em condições adequadas e que se gaste o menos
possível com isso.

As condições ideais para o desenvolvimento e implantação de adequadas
soluções logísticas para a movimentação da soja e outros grãos devem ser
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caracterizados pela integração efetiva entre as diversas atividades. Nesse contexto,
apesar do transporte exclusivamente pelo modal rodoviário não ser algo desejável, é
de extrema importância que a estrutura física das rodovias esteja em plenas
condições de uso, pois esse modal é o único que permite o transporte chamado
porta-à-porta, função esta extremamente importante. No decorrer deste estudo será
apresentado: a produção da soja no Brasil e no Tocantins, os sistemas logísticos de
transportes, a infraestrutura logística, entre outros.
2.1 Produção da Soja no Brasil
A soja é uma commoditie agrícola, que se apresenta como um produto
basicamente homogêneo e com o seu preço formado no mercado internacional,
fazendo do Brasil um price taker (ou seja, os produtores brasileiros são tomadores
de preços no mercado internacional).

Zambon (2013), afirma que o mercado

internacional de soja é razoavelmente competitivo, o que pode ser evidenciado pelo
fato que existe, em âmbito mundial, um grande número de produtores e
consumidores desta oleaginosa.
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos de todo o mundo. Por
suas dimensões continentais e clima variado, o país consegue produzir uma
quantidade elevada de alimentos, com destaque para os seguintes produtos: soja,
milho, café, trigo e carnes.
Conforme Schcesinger (2004),
A soja foi originada da China, e é hoje o principal grão do agronegócio
brasileiro. Sua produção no Brasil, iniciada no começo do século XX, veio
apresentando ciclos de expansão acelerada a partir dos anos sessenta. Sua
produção passou de 206 mil toneladas em 1960 para 1,056 milhão em
1969. No ano de 2003, foram colhidas 51,4 milhões de toneladas,
correspondentes a 26% da produção mundial de soja e a 41% da produção
brasileira de grãos. O país tornou-se o segundo maior produtor, logo atrás
dos Estados Unidos. A área plantada é de 18,4 milhões de hectares na
temporada 2002/2003, correspondendo a 42% da área plantada com grãos
no país e a cerca de quatro vezes a área do Estado do Rio de Janeiro.

Após análise de estudos sobre a origem da soja a EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) pode-se dizer que a soja é muito diferente dos
ancestrais que lhes deram origem: espécies de plantas rasteiras que se
desenvolviam na costa leste da Ásia, principalmente ao longo do Rio Amarelo, na
China. Sua evolução começou com o aparecimento de plantas oriundas de
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cruzamentos naturais, entre duas espécies de soja selvagem, que foram
domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga China.
Segundo a Embrapa Soja (2004),
A soja foi introduzida no Brasil no ano de 1882, pelo professor da Escola de
Agronomia da Bahia em Cruz das Almas, Gustavo Dutra, a partir de
matrizes estadunidenses. Em 1891 sua adaptação, com matrizes
semelhantes às usadas por Dutra, foi experimentada pelo Instituto
Agronômico de Campinas, em São Paulo, resultando, uma década mais
tarde, ou seja, (1901), na primeira distribuição de sementes para produtores
paulistas e, nessa mesma data, têm-se registro do primeiro cultivo de soja
no Rio Grande do Sul (RS), onde a cultura encontrou efetivas condições
para se desenvolver e expandir, dadas as semelhanças climáticas do
ecossistema de origem (sul dos EUA) dos materiais genéticos existentes no
país, com as condições climáticas predominantes no extremo sul do Brasil.

A fácil adaptação com o clima brasileiro fez com que a soja expandisse
pelo país rapidamente e mais especificamente na região Sul. Com isso, nos últimos
anos, as regiões Centro-Oeste foram as que mais cresceram neste ramo,
aumentando com isso, suas exportações. Segundo a Conab (2014), hoje o Brasil
movimenta em sua cadeia produtiva de agronegócio, uma produção de
aproximadamente 195,5 milhões de toneladas no ano de 2014, superando em 3,6%
a obtida na safra 2012/13, quando foram colhidas 188,7 milhões de toneladas.
A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento SRI/MAPA (2014), divulgou a balança
comercial do agronegócio. Para ele (Mapa), as exportações do agronegócio
brasileiro atingiram a marca de US$ 97,88 bilhões, entre outubro de 2013 e
setembro de 2014, colocando a soja em primeiro lugar, sendo responsável por
33,3% de todas as vendas do agronegócio, ficado em segundo lugar o complexo
carne.
Em seu 7º (sétimo) levantamento realizado em abril para a safra
2014/2015,

a

CONAB

informou

que

a

soja

lidera

com

uma

área

de

aproximadamente 31,65 milhões de hectares e uma produção estimada em 94,86
milhões de toneladas. Veja a tabela abaixo:
Tabela 01: Oferta e demanda da soja no Brasil-estimativa jul./2014
Brasil
Área Plantada (ha)
Produtividade (kg/ha)
Produção (milhões/t.)
Consumo total (milhões/t.)
Exportações (milhões/t.)
Fonte: CONAB, 2015

2013/2014*
30,11
2.939
86,27
40,08
45,29

-3%
30,67
2.910
89,25
42,81
47,76

2014/2015
31,62
3.000
94,86
44,13
49,24

3%
32,56
3.090
100,61
45,46
50,72
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2.2 A Soja no Tocantins
O crescimento na produção de soja é uma tendência nacional. Sua safra
tem crescido no Brasil e no Tocantins não é diferente. Aqui temos tido resultados até
mais expressivos que em outras regiões do país.
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior Secex (2010) apud.
Souza (2012),
Na região norte, o Tocantins ocupa o 1º (primeiro) lugar na produção de
soja e a 8ª (oitava) posição em relação aos outros estados do País. Os
principais polos regionais de produção de soja em terras altas são: Campos
Lindos, Pedro Afonso, Porto Nacional, Dianópolis e Mateiros. Destes,
Campos Lindos lidera o ranking de produção e/ou exportação.

Boa logística, condições climáticas favoráveis e os trabalhos de
recuperação e ampliação da malha viária estão entre os fatores que fazem com que
o Estado mantenha o seu potencial de produção e aumente as perspectivas de
produção para o futuro.
Para Luan Bacin, engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da
Agricultura (SEAGRO, 2014), "O Estado se destaca na produção de grãos,
representando mais da metade de toda produção da região norte, com destaque
principal para soja, que é o produto que representa 70% da produção". Esta
produção vem mostrando, a cada ano, seu potencial de crescimento na agricultura
tocantinense.
Segundo o 7º (sétimo) levantamento de grãos para a safra 2014/2015
realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015), a soja teve
um crescimento de mais de 9% na área plantada, aumentando de 748,41 mil
hectares na safra 2013/2014 para 825,6 mil hectares, na safra 2014/2015, e uma
produção de 2.059,09 mil toneladas na safra 2013/2014 para 2.296,56 mil toneladas
na safra 2014/2015. Veja a tabela abaixo:
Tabela 02: Comparativo de área, produtividade e produção – soja.
Produtividade (Em
kg/ha)
Safra Safra VAR.
VAR.
13/13 14/15
%
% (b/a)
(c)
(d)
(d/c)

Área (Em mil ha)
Região /
UF

Safra
13/14
(a)

Safra
14/15
(b)

NORTE
1.178,90 1.315,20
11,6
2.877 2.895
0,6
PR
18,0
18,0
3.120 2.798 (10,3)
RO
191,1
228,5
19,6
3.180 3.198
0,6
PA
221,4
243,1
9,8
3.020 2.958
(2,1)
TO
748,4
825,6
10,3
2.751 2.794
1,6
Fonte: CONAB, 2015. Nota: Estimativa em Abril/2015.

Produção (Em mil t)
Safra
13/14 (e)

Safra
14/15
(f)

VAR.
%
(f/e)

3.391,30
56,2
607,7
668,6
2.058,80

3.806,90
50,4
730,7
719,1
2.206,70

12,3
(10,3)
20,2
7,6
12
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Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRO, 2014), o
estado tem um potencial produtivo de terras agricultáveis de aproximadamente 14
milhões de hectares dos quais em torno de 8 milhões são utilizados pela pecuária
em pastagens e que, em fase de degradação possível, podem-se de alguma forma,
serem aproveitadas para o cultivo de grãos em rotação ou em sucessão de culturas,
favorecendo assim a expansão do agronegócio tocantinense sem ter que desmatar
ainda mais áreas verdes.
2.3 Logística
A logística, segundo Carvalho (2004),
É a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e
informações para a execução de todas as atividades de uma empresa, ou
seja, é uma sub-área da Administração, envolvendo diversos recursos da
engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing e tecnologia, do
transporte e dos recursos humanos.

A mesma (logística) engloba o todo de uma empresa, visto que esta visa
um melhor desempenho nas atividades e principalmente aumento da eficiência e
qualidade, gerando assim redução de custos à empresa.
Outra definição de logística bastante precisa é fornecida por Christopher
(2009):
Logística é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do
transporte e da armazenagem de matérias-primas, partes e produtos
acabados (além dos fluxos de informações relacionados) por parte da
organização e de seus canais de marketing, de tal modo que a lucratividade
atual e futura seja maximizada mediante a entrega de encomendas com o
menor custo associado.

Fundamentalmente, a logística possui uma visão organizacional em
qualquer organização, administra os recursos materiais, financeiros e pessoais,
onde exista movimento na empresa, gerenciando desde a compra e entrada de
materiais, ao planejamento de produção, armazenamento, transporte e a distribuição
dos produtos, monitorando as operações e gerenciando informações na parte
entrega e recebimento de produtos na empresa.
2.3.1 Logística do Transporte Rodoviário
A infraestrutura logística brasileira encontra-se pouco desenvolvida. As
empresas estão começando agora a integrar as suas atividades nesta perspectiva.
Esse panorama é fruto da política econômica adotada pelo governo brasileiro ao
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longo de décadas. A política adotada favoreceu o desenvolvimento interno em
detrimento do avanço internacional.
Atualmente, segundo Cruz e Oliveira (2008):
A administração de transportes é, sem dúvida, um dos maiores desafios das
empresas. Com o fenômeno da integração logística e a crescente demanda
por produtos e serviços entregues em tempo cada vez menor, as empresas
passam a dar uma importância muito maior aos seus sistemas Logísticos
para que os desperdícios de recursos e tempo sejam evitados.

Como vivemos em uma época de globalização em que o mercado se
encontra cada vez mais competitivo, as empresas têm que buscar formas que
agilizem seus processos para atender as expectativas dos clientes e com isso
conquistar seu espaço no mercado, através de serviços e produtos de qualidade.
Segundo Moreira (2013):
Logística de Transportes é um ramo da logística que envolve a escolha do
melhor modal de transporte, para transportar o maior número de
mercadorias, com o mínimo custo e menor tempo possível. Portanto,
Transportar mercadorias garantindo a integridade da carga, no prazo
combinado e a baixo custo exige o que se chama "logística de transporte”.

Os modais de transporte são parte indispensável nesse processo
logístico, promovendo a chegada da mercadoria ao seu destino estabelecido. De
acordo com a Agência Embrapa de Informações Tecnológicas AGEITEC (2014), o
modal de transporte mais utilizado no Brasil é o rodoviário, mesmo com seus custos
elevado e as deficiências de suas malhas (estradas).
As principais funções do transporte na Logística estão ligadas
basicamente às dimensões de tempo e utilidade de lugar (BALLOU, 2006). Vista a
necessidade de implantar um sistema de transporte mais eficiente, muitas empresas
brasileiras vêm buscando atingir tal objetivo em suas operações. Com isso,
vislumbram na Logística, e mais especificamente na função transporte, uma forma
de obter diferencial competitivo.
Ainda segundo Moreira (2013):
Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações
em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja
atingido o objetivo logístico, que é o produto certo, na quantidade certa, na
hora certa, no lugar certo ao menor custo possível.

Com isso, pode-se afirmar que o transporte rodoviário é um meio de
locomoção indispensável no meio logístico, visto que esta modalidade ajudará no
desenvolvimento econômico do país.
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2.3.2 Logística de Escoamento da Soja no Tocantins
O Tocantins possui todas as condições ideais para a agricultura e a
pecuária. De acordo com estudos realizados por Ramos (2013), metade de seu
território (13 milhões de hectares) são de terras férteis, disponíveis ao produtor a
preços competitivos. Sendo um estado novo, e um polo central da logística no país o
“Tocantins” possui diversas características atrativas para um investimento de
qualidade e rentabilidade. Sua economia está condicionada a uma logística de
transporte viável e eficiente, que atende, principalmente, à demanda do campo, no
mais curto espaço de tempo.
No cenário atual, a matriz de transporte do estado do Tocantins está
fundamentada no uso exclusivo do modal rodoviário. De acordo a SEPLAN (2013), o
governo estadual, dentro de uma visão mais ampla do processo de multimodalidade,
já planeja integrar os seus modais de transportes (rodovias, ferrovias e Hidrovias).
Essa integração possibilitará uma logística de transporte mais eficiente e de maior
qualidade aos produtores/exportadores de soja do estado do Tocantins.
Com base no artigo “Transporte de Cargas no Brasil: Estudo Exploratório
das Principais Variáveis Relacionadas aos Diferentes Modais e às suas Estruturas
de Custos”, elaborado por Wanke; Fleury; Figueiredo (2000), o sistema de transporte
é o principal elemento da logística, sendo um fator decisivo na competitividade de
produtos e na decisão para distribuição a novos mercados, mesmo sendo, em
muitas vezes, até confundido com a própria logística na sua totalidade.
Ainda segundo Fleury et al. (2000),
O campo de transporte apresenta diversas características em nível de
infraestrutura, veículos e operações comerciais. Por infraestrutura entendese a rede de transporte rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial, tubular, etc. que
é usada, assim como os terminais como estradas, aeroportos, estações
ferroviárias, portos, terminais de autocarro e todo o tipo de equipamento
similar.

A logística de movimentação da soja se inicia com a coleta da produção
por via rodoviária. Uma parte segue para os portos de exportação diretamente, ou
mediante transbordo, para as hidrovias ou ferrovias enquanto a outra parte segue
para as unidades industriais que produzem o farelo e o óleo de soja.
De acordo com Fleury et al. (2000):
As condições precárias das rodovias, pela baixa eficiência e falta de
capacidade das ferrovias, pela desorganização e excesso de burocracia dos
portos, tiveram como resultado o aumento das filas de caminhões nos
principais portos, longas esperas de navios para a atracação, o não
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cumprimento dos prazos de entrega ao exterior, tudo isto resultando no
aumento dos custos e redução da competitividade dos produtos brasileiros
no exterior.

No agronegócio do Tocantins, o sistema interligado de transporte
favorece sua vantagem competitiva para a exportação. Para tanto, o modal de
transporte mais utilizado é o rodoviário, visto que este é o que apresenta maior
vantagem competitiva para transportes de menor distância. Além disso, é um
produto de baixo valor agregado. “Nesse sentido o Porto de Itaqui, instalado em São
Luís - MA, oferece a melhor logística por comportar os maiores navios a atracar no
país”, afirmou Daniel Vinent, diretor de Planejamento e Desenvolvimento da
Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP, 2013). Para ele cerca de
77% da soja produzida no Tocantins é exportada pelo porto de Itaqui, em São Luís
(MA), distante aproximadamente 1.300 km entre a Capital Palmas - TO e São Luís MA, sendo responsável por destinar cerca de 690 mil toneladas de produtos
oriundos do estado, tendo como destino a União Europeia, China e Oriente Médio.
2.4 Infraestrutura Rodoviária no Tocantins
O sistema rodoviário do Estado do Tocantins é composto por diversas
rodovias Federais e Estaduais. As rodovias estaduais são administradas pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins (DERTINS), que é
uma autarquia diretamente vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado do
Tocantins (SEINFRA). O mesmo tem como eixo principal a BR-153, conhecida como
Belém-Brasília, que segue ao norte do estado por trecho da BR-226.
De acordo com a CNT (2014),
As estradas do Tocantins estão entre as piores do Brasil. O mesmo mostrou
que dos 3.022 km de rodovias estaduais e federais avaliados no Tocantins,
79,1% destes, são considerados de baixa qualidade. Essa pesquisa avaliou
um total de 98.475 quilômetros de rodovias no Brasil. No Tocantins, o
estado geral das rodovias é considerado péssimo em 22,4% (677 km) da
extensão da malha viária - o pior índice do País. Outros 35,2% (1.064 km)
são considerados regulares, e 21,5% (651 km), ruins.

A falta de planejamento do governo para com a infraestrutura do estado
tem acarretado grandes transtornos aos produtores da região. Além disso, vem
causando desconfiança aos novos investidores advindos de outras regiões do país,
pois sem infraestrutura não há condições para exportações.
Ainda segundo a CNT (2014),
Em comparação com o restante do País, o Tocantins é o sexto com maior
porcentagem de vias com péssimas condições de pavimentação. A
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sinalização das vias tocantinenses é a segunda pior do País. Ao todo, dos
3.022 km de rodovias federais e estaduais, 1.151 (38,1%) são classificadas
como péssimas. O único Estado que supera este índice é o Amazonas, com
43,2% de suas vias com esta avaliação. A pesquisa da CNT avaliou
principalmente o estado geral, a pavimentação, a sinalização e a geometria
das vias. No Brasil, segundo o estudo, 37,9% das rodovias estão em ótimo
ou bom estado; 38,2 estão em estado regular; 17% foram consideradas
ruins e 6,9%, péssimas.

Contudo, é necessário que o governo faça maiores investimentos não só
em infraestruturas rodoviárias, mas também em outros modais tais como ferrovias,
hidrovias e aerovias. Até mesmo porque já está em funcionamento parte da ferrovia
Norte-Sul e um Terminal de Logística de Cargas do “Aeroporto Brigadeiro Lyzias
Rodrigues” em Palmas - TO.
Contudo, mesmo com todos os investimentos feitos pelo governo do
estado para revitalização das rodovias, esse levantamento nos mostra a importância
de se ter um planejamento voltado para essa demanda, visto que o estado do
Tocantins encontra-se hoje, entre os principais estados com melhores perspectivas
de futuro. De acordo Ramos (2013), os investidores estão vindos dos grandes
centros para investir no estado, visto que o mesmo encontra-se mais centralizado
logisticamente, conhecido hoje, como “nova fronteira agrícola do país”.
2.5 Caracterização do Público Pesquisado
Campos Lindos é um município brasileiro que está localizado na região
nordeste do estado do Tocantins, onde se faz divisa a Norte, a Leste e ao Sul com o
estado do Maranhão e com o município de Recursolândia (TO) e, a Oeste com o
município de Goiatins (TO), do qual foi desmembrado. De acordo com Cifuentes
(2013), o atual município foi instituído como tal pela Lei estadual nº 251 de
20/02/1991, de autoria do primeiro governo, essa Lei foi alterada pela Lei estadual nº
498 de 21/12/1992, de autoria do segundo governo. A instalação como município
aconteceu no primeiro dia de janeiro de 1993.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE
(2014), Campos Lindos localiza-se a uma latitude de 07º59'38" sul e a uma longitude
de 46º52'05" oeste, estando aproximadamente a 287 metros acima do nível do mar.
Sua população estimada em 2014 é de 9.207 habitantes a qual possui uma área de
aproximadamente 3.240,177 km².
Em Campos Lindos, segundo estudos, está implantado um polo de
produção de grãos, especialmente soja. Sua economia é advinda das enormes
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plantações de soja, onde tem grandes multinacionais instaladas, como exemplo a
Cargill, Bunge dentre outras.
De acordo a com AP – Associação dos Produtores do Alto Tocantins
(Associação Planalto, 2011)5, Campos Lindos começou a produção de soja na safra
1992/1993 com apenas 300 hectares. Em 2002 começou suas exportações e já no
ano seguinte representou quase 70% das exportações de soja do Estado do
Tocantins. Em 2011 representou 42,06% de toda soja exportada do estado. No
quadro geral de exportações, Campos Lindos também é o líder. Chegou representar
60% de todas as exportações. Nos últimos quatro anos, nunca exportou menos de
20% do total exportado pelo Tocantins. Em 2011 representou 30,41% das
exportações do Estado.
Segundo Cifuentes (2013),
Na safra 2011/2012, foram colhidos mais de 53 mil hectares de soja, as
quais deram uma produção de mais de 164 mil toneladas do grão. De uma
comparação rápida com os dados da área da agricultura comercial do censo
2006 com dados da safra 2011/2012 resulta que a soja avançou em mais de
11 mil hectares no período 2006/2012.

A área de soja plantada na região de Campos Lindos tem aumentado a
cada dia. Segundo dados da Associação Planalto, sua área passou de 58.628,85
hectares em 2011, para 65 mil hectares na safra 2014, onde aumentou cerca de
20% em sua área cultivada e exportou em 2013, aproximadamente 264,48 milhões
de toneladas de grãos (Soja/milho). Isso representou 141,90 milhões de US$ FOB,
ou seja, mais de 20% do total de exportação do Tocantins. Para tanto, Campos
Lindos é hoje, um dos principais produtores de grãos da região e mais de 30% da
produção de soja do Estado se concentra no município.
3 METODOLOGIA
O presente estudo é classificado como pesquisa aplicada o qual busca
identificar e analisar os gargalos logísticos encontrados no escoamento rodoviário da
soja produzida na região de Campos Lindos, Estado do Tocantins. O mesmo pode
5

A Associação Planalto é uma instituição não governamental que foi criada por produtores de grãos da
Serra do Centro de Campos Lindos–TO, com a finalidade de regularizar ambientalmente as propriedades. Hoje,
a Planalto está indo além do seu objetivo inicial. A mesma está contribuindo muito para melhorar a condição
social, econômica e cultural da cidade buscando oportunizar cursos de formação profissional, apoiando
atividades culturais, elaborando estudos e palestras sobre a evolução do município e colaborando com o poder
público no desenvolvimento municipal.
Associação dos produtores do Alto Tocantins – Planalto Av. Amazonas, Qd. 43, Lt. 54/56, Campos
Lindos – TO. E-mail: planalto.to2@hotmail.com. Fone: (63) 3484 - 1431
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ser classificado como uma pesquisa exploratória descritiva uma vez que esta busca
através dos conhecimentos teóricos aplicar questionário com o objetivo de identificar
os gargalos logísticos da região e mostrar possíveis soluções a tais problemas.
Quanto aos objetivos, segundo Gil (2008) apud. Gil (2009), a pesquisa
exploratória deve proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo).
Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no
problema pesquisado.
Uma pesquisa exploratória é exatamente o que a situação anterior
sugere, tendo como objetivo familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido,
ou seja, pouco explorado, para que ao final da pesquisa, você possa conhecer mais
sobre aquele assunto.
Ainda de acordo com Gil (2008) apud. Gil (2009),
Pesquisa Descritiva: descrever as características de determinadas
populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o
questionário e a observação sistemática.

No primeiro momento foi adotada a modalidade bibliográfica de pesquisa,
a qual foi utilizada artigos científicos, revistas, jornais, livros internet e entre outros,
com a finalidade de conhecer as teorias aplicadas à modalidade de transporte
rodoviário e principalmente para embasar a um estudo de pesquisa mais
aprofundado sobre o tema deste trabalho.
Quanto aos procedimentos técnicos, ainda segundo Gil, 2008 apud. Gil
(2009), a Pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda
trabalhos oriundos da internet.
A segunda etapa foi à realização de uma pesquisa de campo, em que foi
aplicado um questionário in loco com dez questões subjetivas e descritivas para
obtenção de dados como número de produtores, área, produção por hectares,
problemas logísticos, causas e possíveis alternativas/soluções, além disso,
aproveitou-se o momento para a observação de questões relevantes para a
composição de informações não previstas no questionário e que se fazem presentes
no cotidiano das propriedades rurais, porém sem alterar os dados coletados durante
a entrevista.
Quanto aos procedimentos técnicos, segundo Gil, 2008 apud. Gil, 2009:
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Pesquisa de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade
específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar
as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade.

O

universo

escolhido

para

a

pesquisa

consta

um

quantitativo

correspondente entre 60 a 90 produtores, segundo informações coletadas na
pesquisa. Deste universo, foram selecionados uma média de 10,67% como amostra
visto que este quantitativo nos foi suficiente para obtenção da margem de erro de
forma satisfatória.
Por fim, os dados foram copilados em forma de estatística, os quais foram
apresentados na forma de gráficos padronizados, assim elaborados para facilitar a
compreensão das informações. Além disso, todos os gráficos foram seguidos de
análise e comentários para dar subsídio às conclusões deste estudo.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nessa seção, serão apresentados os resultados obtidos através da
pesquisa de campo (aplicação de questionário), realizada na região de Campos
Lindos, Estado do Tocantins no dia 14 de abril de 2015.
De acordo com a pesquisa, os dados apontaram que na região de
Campos Lindos existe entre 61 e 90 produtores de soja, segundo 75% dos
entrevistados. Para eles, esses números incluem todos os produtores, seja de
pequeno, médio ou grande porte. Más, 12,5% disseram haver entre 31 e 60 ao
passo que outros 12,5% acreditam que os produtores estão entre 01 e 30. Veja
ilustração do gráfico 01, abaixo.
Gráfico 01: Número de produtores de soja da região de Campos Lindos
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.
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Diante do grande número de produtores instalados na região de Campos
Lindos, conforme mostrado anteriormente, a pesquisa nos mostra mais um fato
considerado importante, isto é, 37,5% dos produtores de soja da região possuem
áreas compreendidas entre 1.000 e 2.000 hectares. Esses produtores, que podem
ser considerados maioria, conseguem produzir em pequenas áreas, grandes
quantidades de grãos.
Ainda de acordo a pesquisa, 25% dos produtores possuem áreas
correspondentes entre 01 e 1.000 hectares. Já outros 25% apontaram que suas
áreas pertencentes à produção anual, são respectivamente, entre 2.000 e 3.000
hectares, mas apenas 12,5% possuem áreas acima de 3.000 hectares.
Segundo o IBGE (2014), a área plantada de grãos na região de Campos
Lindos-TO, saltou de 3,6 mil hectares em 1999, para 65 mil hectares cultivados em
2014. É importante lembrar que a maioria dos produtores da região de Campos
Lindos, ao terminar a colheita de soja, reaproveitam suas áreas para o plantio de
milho safrinha (uma alternativa para gerar lucro aos proprietários/produtores da
região).
Gráfico 02: Tamanho da área pertencente a cada produtor de soja da região de
Campos Lindos
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

Quanto à produção, atualmente 62,5% corresponde entre 01 e 05
toneladas por hectares. Outros 37,5% apontaram que sua produção compreende
entre 06 e 10 toneladas por hectares. A boa produção segundo os produtores de
soja da região, dar-se-á devido à capacidade favorável em que o estado do
Tocantins se encontra (clima, solo, temperatura, umidade relativa do ar, etc.), e
Campos Lindos está entre as regiões mais favorecidas do estado onde, mesmo com
alguns veranitos no início dos plantios para safra 2014/2015, conseguiram ter uma
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boa produtividade, conforme descritas acima e que podem ser observadas melhor
no gráfico 03, conforme ilustrada abaixo.
Gráfico 03: Produção corresponde atualmente em toneladas/hectares
6
62,5%
5
4
37,5%
3
2
1
0
Série1

01 – 5 t/h;

06 – 10 t/h;

5

3

11- 15 t/h;

Acima de 16 t/h;

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

Com o aumento da produção da soja na região de Campos Lindos, há-se
a necessidade de infraestrutura adequada para escoamento. Nesse sentido,
segundo a pesquisa, 62,5% dos produtores consideram a TO-226, como a principal
rota utilizada para o escoamento (exportação) da soja produzida na região de
Campos Lindos, visto que esta rodovia está interligada à cidade de Araguaína
(segunda maior cidade do Estado do Tocantins), conforme estimativa divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Além disso, é a que
apresenta melhores condições em sua infraestrutura para o modal utilizado.
Outras rodovias também são consideradas importantes. A pesquisa
mostra que 25% dos produtores entrevistados consideram a TO-020 (em processo
de construção), como uma das mais utilizada, outros 12,5% consideraram a MA-140
(em construção), como a principal rota de escoamento, pois é o elo entre a cidade
de Campos Lindo e o entroncamento da rodovia transamazônica.

(uma das

principais rodovias do estado do Maranhão). Para eles (produtores), é através desta
rodovia que muitos produtores de soja da região conseguem escoar sua produção
para outros estados e até mesmo para outros países (através do porto de Itaqui,
instalado em São Luís - MA).
Ainda segundo os produtores, o que mais provoca desconforto aos
produtores de soja da região de Campos Lindos, atualmente, é a falta de
infraestrutura nas rodovias existentes e/ou planejadas. Veja abaixo o gráfico 04.
Gráfico 04: Principais rotas utilizadas para exportação da soja produzida na região
de Campos Lindos
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Essas rodovias são utilizadas no escoamento da produção que segundo
os entrevistados são exportadas 100% para o Porto de Itaqui, principal porto de
escoamento desta commoditie na região norte. O Porto de Itaqui está situado na
baía de São Marcos a 11 km do centro da cidade de São Luís - MA. O mesmo tem
uma posição estratégica na costa da região nordeste, localizado próximo aos
mercados da Europa, América do Norte e Canal do Panamá.
No contexto socioeconômico, segundo a Empresa Maranhense de
Administração Portuária (EMAP, 2015) compreende o estado do Maranhão, 77%
das exportações do estado do Tocantins, 89% das exportações do estado do Piauí,
54% das exportações do agronegócio do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia), 660 mil toneladas de grãos provenientes do Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Pará. O acesso ao Porto dar-se-á, pelas rodovias BR-135 e BR-222 que se
conecta a outras rodovias federais (BR 316, BR 230, BR 226 e BR 010) e estaduais
(MA 230) interligando assim, a região Norte à região Sul do país.
Gráfico 05: Destino Portuário para exportação da soja produzida na região de
Campos Lindos
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.
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Com o grande fluxo de veículos (caminhões) utilizando as poucas
rodovias de acesso ao escoamento da região, pode-se identificar vários problemas
que são enfrentados todos os dias por esses profissionais na execução de suas
atividades de exportação. Dentre estes, a pesquisa nos mostrou que o principal
problema logístico encontrado hoje, nas rodovias utilizadas no escoamento da soja
produzida na região de Campos Lindos-TO, é a infraestrutura rodoviária degradada,
com deteriorações das condições operacionais, como por exemplo: falta de
sinalização, acostamento, pavimentação, dentre outros, ou seja, 87% dos
entrevistados disseram que a infraestrutura é o maior problema enfrentado no
transporte rodoviário. Além disso, 12,5% dos produtores que responderam à
pesquisa consideram que a extensão da malha viária existente hoje é inadequada
para o atendimento da demanda, gerando assim, um problema à exportação dos
grãos produzidos na região. Veja o gráfico 06, abaixo.
Gráfico 06: Problemas logísticos nas rodovias de escoamento da soja produzida na
região de Campos Lindos
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

Para tanto, pode-se dizer que, os problemas logísticos causam infinitos
custos. Esses custos, apontados por 50% dos entrevistados, mostra como principal,
o aumento dos combustíveis (gasolina, diesel, etanol). Para eles, esses aumentos
têm crescido de forma alarmante, prejudicando assim, tal atividade. Além disso, os
encargos tributários estão em segundo lugar nos custos de uma empresa, ou seja,
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25% consideram que estão acima do limite das empresas, uma vez que as
condições de infraestrutura estão cada vez mais precárias.
Existem outros custos que foram apontados na pesquisa, tais como: custo de
mão de obra e custo de manutenção (peças, serviços, etc.), ambos com 12,5%.
Segundo eles, a legislação trabalhista está cada dia mais rígida, e que às vezes a
empresa prefere diminuir sua capacidade de trabalho para não ter que aumentar os
gastos com tributos, encargos, impostos, mão de obra, etc. Veja os dados ilustrados
no gráfico 07, abaixo.
Gráfico 07: Custos gerados pelos problemas logísticos às empresas exportadoras
de soja.
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

De acordo a pesquisa, a principal causa para os problemas logísticos
encontrados nas exportações de soja produzida no Estado do Tocantins e
principalmente na região de Campos Lindos é a falta de infraestrutura adequada
para a modalidade de transporte rodoviário, ou seja, 62,5% dos entrevistados acham
que se melhorasse a infraestrutura das rodovias, facilitaria a vida dos produtores.
Outras causas apontadas pelos produtores que são consideradas
essenciais na influência de tais problemas foram, a falta de locais de
armazenamento nas propriedades ou em locais próximos da propriedade com 25%,
e o custo para o escoamento da produção é considerado muito elevado, com 12,5%.
Veja ilustrações no gráfico 08, abaixo.
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Gráfico 08: Principais causas para os problemas logísticos encontrados na
exportação da soja produzida na região de Campos Lindos
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

Diante

dos

problemas

apontados

anteriormente,

os

produtores

entrevistados apontaram alternativas que podem ser consideradas essenciais para a
solução dos problemas logísticos existentes na exportação da soja produzida na
região de Campos Lindos. 62,5% dos entrevistados acreditam que a principal
alternativa para os problemas logísticos de escoamento, seria o governo instalar
novos terminais intermodais e construir e/ou finalizar obras complementares tais
como as que envolvem uma série de rodovias. Segundo eles, o pátio intermodal
existente em Colinas – TO não atende às necessidades da região de Campos
Lindos.
Outros 25% consideram como alternativa a construção de estradas
vicinais para melhor acesso/escoamento, sendo esta ação uma obrigação das três
esferas governamentais. Já 12,5% dos entrevistados acham que a alternativa seria
os proprietários melhorarem a capacidade de armazenamento nas fazendas (gráfico
09), o que reduziria perdas nas colheitas e que isso poderia favorecer o aumento
nos lucros da empresa, pois poderia estocar sua produção a mais tempo e aguardar
melhores preços no mercado nacional e internacional.
Gráfico 09: Possíveis alternativas para solução dos problemas logísticos existentes
na exportação da soja
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Com a falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produção
da

região

de

Campos

Lindos,

há-se

a

necessidade

de

novas

construções/implantações de rodovias pavimentadas dando assim, melhores
condições para a exportação de grãos.
Para os produtores entrevistados, existem várias rodovias que, se
reformadas, construídas, resolveria a situação do escoamento da produção de soja
da região de Campos Lindos as quais a pesquisa aponta três como principais, ou
seja, 25% entendem que a rodovia MA-140 e MA-133 que liga Campos Lindos ao
trevo da rodovia transamazônica (principal acesso à Riachão e Carolina-MA) é uma
opção, outros 25% acreditam que se construídas a rodovia MA-140 e MA-007 que
liga Balsas-MA ao Povoado Batavo-MA facilitaria o escoamento e outros 25% dos
entrevistados apontaram como opção para solução do problema de escoamento a
conclusão da rodovia TO-010 (em construção) que liga Campos Lindos a Pedro
Afonso – TO.
Os outros 25% disseram que a construção da rodovia MA-144 que liga
Campos Lindos a Balsas-MA resolveria, sem sobra de dúvidas tal problema
logístico, visto que Balsas está entre as principais regiões produtoras de grãos do
Estado do Maranhão. Contudo, essas rodovias apontadas na pesquisa pelos
produtores já estão projetadas e algumas até mesmo em processo de construção,
porém paralisadas há anos.
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Gráfico 10: Rodovias que, se construídas resolveriam a situação do escoamento da
produção de soja da região de Campos Lindos.
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015.

A figura 01 abaixo mostra as rotas que são utilizadas para o escoamento
da soja da região de Campos Lindos, além de algumas com possíveis implantações.
Figura 01: Rotas de escoamento da soja produzida na região de Campos Lindos.

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015 (Google Maps).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização dessa pesquisa na Região de Campos Lindos, Estado do
Tocantins, com o tema escoamento da soja e seus desafios: uma análise dos
principais gargalos logísticos no transporte rodoviário da soja na região de Campos
Lindos - TO, tendo como foco principal, analisar os principais gargalos logísticos
encontrados nas rotas de escoamento rodoviário da soja produzida na região, pôdese concluir que: Na região de Campos Lindos existem entre 61 a 90 produtores de
soja e a maioria possui áreas compreendidas entre mil (1000) e dois mil (2000)
hectares com produção de uma (01) a cinco (05) toneladas por hectares, a qual os
mesmos têm como principal rodovia de escoamento a TO-226 (rodovia que liga
Campos Lindos à cidade de Araguaína), tendo como principal destino o Porto de
Itaqui, em São Luís-MA.
O principal problema logístico enfrentado pelos produtores de soja da região
de Campos Lindos é a infraestrutura rodoviária degradada, com deterioração das
condições operacionais, como falta de sinalização, acostamento, pavimentação,
dentre outros, aumentando, com isso, os custos às empresas tendo como principal,
os combustíveis. Diante disso, a solução para tais problemas seria o governo
instalar novos terminais intermodais, construir e/ou finalizar obras complementares
tais como, por exemplo: MA-140 e MA-133 (Campos Lindos-TO ao Trevo da
Rodovia Transamazônica); MA-144 e MA007 (Campos Lindos-TO a Balsas-MA); e
TO-010 (Campos Lindos-TO a Pedro Afonso-TO).
Contudo, percebe-se que mesmo com todos os avanços obtidos nos últimos
anos, ainda falta muito para que o Estado do Tocantins se torne competitivo com as
demais regiões do país, ou seja, é preciso que os governos (municipais, estaduais e
federais) comecem a dar maior importância à logística, relacionando-a com a
economia do país e conscientizando-se de que sua aplicabilidade deve está inserida
em todas as áreas (produção, transporte, marketing, etc.) principalmente quando se
trata de infraestrutura de transporte, pois sabemos que o modal predominante no
Brasil é o rodoviário e que este é o que mais tem sofrido nos últimos anos, pois
pensaram apenas em produção e esqueceram que, para os produtos chegarem a
algum destino, precisa ser transportado/escoado, e isso só será possível se houver
condições adequadas às atividades logísticas tais como, infraestrutura, transportes
entre outros.
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APÊNDICE A: Questionário usado na coleta de dados da pesquisa

Questionário:

1ª Na região de Campos Lindos, existem aproximadamente quantos
produtores de soja:
A) ( ) 01 – 30; B) ( ) 31 – 60; C) ( ) 61 – 90; D) ( ) Acima de 91;

2ª A área a qual lhe pertence, ou seja, que você cultiva atualmente
corresponde à aproximadamente quantos hectares:
A) (

) 01 – 1000 hectares; B) (

) 1000 – 2000 hectares; C) (

) 2000 - 3000

hectares; D) ( ) Acima de 3000 hectares;

3ª

Sua

produção

atualmente

está

correspondida

entre

quantas

toneladas/hectares:
A) ( ) 01 – 5 t/h; B) ( ) 06 – 10 t/h; C) ( ) 11- 15 t/h; D) ( ) Acima de 16 t/h;

4ª Qual a principal rota utilizada para a exportação da soja produzida na região
de Campos Lindos:
A) ( ) MA 140; B) ( ) MA 133; C) ( ) TO 226; D) ( ) TO 020; E) ( ) OUTRA.
QUAL? ____________.

5ª A soja produzida na região de Campos Lindos é escoada para qual destino
portuário:
A) ( ) Porto de Itaqui – MA; B) ( ) Porto de Santos – SP; C) ( ) Porto de Belém
– PA; D) ( ) Porto de Fortaleza – CE; E) ( ) Outro; Qual?_________________.

6ª O principal problema logístico das rodovias utilizadas no escoamento da
soja produzida na região de Campos Lindos do Tocantins são:
A) ( ) A extensão da malha viária é inadequada para o atendimento da demanda;
B) ( ) A insuficiência de veículos para transporte no período de safra, o que faz com
que o frete aumente razoavelmente;
C) ( ) A infraestrutura rodoviária degradada, com deteriorização das condições
operacionais, como falta de sinalização, acostamento, pavimentação, dentre outros;
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D) ( ) Falta de sistemas modernos para fiscalização e controle da circulação do
Transporte Rodoviário.
7ª Os principais custos para as empresas exportadoras de soja geradas pelos
problemas logísticos são:
A) ( ) Custos de mão - de - obra; B) ( ) Custos de manutenção (peças, serviços,
etc.); C) ( ) Custos de combustíveis (gasolina, diesel e etanol); D) ( ) Os encargos
tributários (impostos); E) ( ) Outros. Qual?______________________.

8ª A principal causa para os problemas logísticos na exportação da soja
produzida no Tocantins são:
A) ( ) Falta de infraestrutura adequada para a modalidade de transporte rodoviária;
B) ( ) O custo para o escoamento da produção é considerado muito elevado;
C) ( ) Falta de locais de armazenamentos nas propriedades ou em locais próximos
da propriedade;
D) ( ) Falta da intermodalidade(operações de transporte utilizando dois ou mais
modos de transporte(exemplo rodoviário - aéreo)), dos modais para o escoamento
da produção;

9ª Em sua opinião, qual dessas alternativas pode ser considerada principal
para soluções dos problemas logísticos existentes na exportação da soja:
A) ( ) O governo federal deve privatizar as malhas rodoviárias de transporte,
buscando superar o estado da deterioração em que ela se encontra.
B) ( ) O governo deve instalar novos terminais intermodais e construir e/ou finalizar
obras complementares (tais como as que envolvem uma série de rodovias).
C) ( ) Os proprietários devem melhorar a capacidade de armazenamento nas
fazendas, o que reduziria perdas na colheita;
D) ( ) Os governos (Municipais, Estaduais e Federais) devem abrir estradas vicinais;

10ª Em sua opinião, qual seria a rodovia que, se construída resolveria a
situação do escoamento da produção de soja da região de Campos Lindos do
Tocantins? Aponte uma alternativa?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APÊNDICE B: Fotos

Fonte: Rafael Oliveira, 2014.

Fonte: Vinícius Squinelo, 2012.

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015, (plantio de milho safrinha, pós-colheita da
soja).

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015, (escoamento da produção de soja).
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Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015, (armazéns - BUNG, FIAGRIL).

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015, (operação tapa buraco, TO - 225).

Fonte: Antônio Luís de Araújo da Cunha, 2015, (precariedades das rodovias utilizadas para
escoamento da produção de soja da região de Campos Lindos).

