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CADEIA PRODUTIVA DA SOJA NO ESTADO DO PARÁ: ANÁLISE DA
RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE O SOJICULTOR E TRADINGS
INTRODUÇÃO
A soja é a principal oleaginosa consumida e produzida no mundo, apresentando
na safra 2011/2012 produção de 235 milhões toneladas, sendo 38% foi
comercializadoin natura, informação essa que demostra a importância desse grão para o
mercado internacional. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, participando com
27% da produção mundial e na última safra se tornou o maior exportador de soja em
grãos do mundo. Entre os dezoito estados brasileiros produtores, o Pará se destacou
como décimo quarto em 2012, apresentando uma produção de 373 mil toneladas. Na
Região Norte o Estado ocupa a terceira posição, atrás de Rondônia e Tocantins (IBGE,
PAM, 2013).
Muitos trabalhos já mostraram que a soja é controlada pela stradings da área da
agricultura e os países periféricos são os principais alvos, no entanto, poucos trabalhos
tiveram o intuito de verificar quais os seguimentos da cadeia produtiva da soja as
tradings controlam e como os agricultores se comportam nessa cadeia.
Desse modo, o problema de pesquisa a ser enfrentado consiste em avaliar a
dependência existente entre os produtores da cadeia produtiva de soja no estado do Pará
com as multinacionais. Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi o de analisar o
grau de dependência dos sojicultores paraenses com tradings e, como objetivos
específicos descrever a cadeia produtiva da soja no território paraense, verificar a
participação do produtor na atividade sojícola e como as multinacionais se insere no
processo produtivo.
METODOLOGIA
A área de abrangência é o Pará devido estudos demostrarem que grande parte
dos sojicultores paraenses vende toda a sua produção para as tradings demonstrando
que as multinacionais possuem grande poder de compra sobre os agricultores. Para este
estudo foram utilizados dois conceitos de cadeia a commodity system approach e a
analyse de filière. Apesar das duas vertentes apresentarem algumas diferenças, elas
também possuem muitas semelhanças o que faz com que muitos pesquisadores abando
nem a discussão, como o objetivo geral das duas approachsé o mesmo deste trabalho a
diferença entre os dois também será abandonada.
A metodologia foi levantamento bibliográfico, coleta de dados secundários,
estatística descritiva e análise comparativa. Para os dados a nível mundial foi utilizado
informações da Agrianual, a nível nacional utilizou-se dados da Conab e Abiove,
enquanto que os dados regionais foram selecionados na Pesquisa Agrícola MunicipalIBGE.
RESULTADOS
A atuação das tradings está pautada por aquilo que Becker citado por Diehl
(2010) denomina de estratégias corporativas, dentre as quais se encontram: 1) ampliação
de fronteiras, a partir da apropriação de terras baratas ou que sequer foram compradas;
2) logística espacial, com redes técnicas da cadeia de produção e circulação, e redes
políticas de aliança estratégicas; 3) ciência e tecnologia, empregadas em sementes,
manejo da terra, logística, informação etc.; 4) relação de trabalho, ensejando geralmente
relações de terceirização da produção, com a compra da safra de pequenos agricultores.
Como foi visto as tradings impõe aos sojicultores uma relação de terceirização
da produção através do financiamento, fornecimento de insumos e comprando toda a

soja produzida por meio de um contrato de compra antecipada. Para Oliveira (op. cit.)
as multinacionais estabelecem ao produtor uma governança hierárquica, visto que esta
atua na gestão do crédito privado, em substituição ao público, delimitando as regras e
normas da atividade.
Neste contexto, o papel do produtor de soja se esgota na colheita do grão, pois
a prática de venda antecipada tira dos agricultores a obrigação de transportar e
armazenar o grão de soja. Muitos acham que a compra e venda é boa para os produtores
de soja, pelo fato deles não terem custos de transporte e armazenamento, além de ter a
venda garantida no final da colheita, mas muitos não percebem que esta decisão do
produtor faz com que eles se tornem totalmente dependentes das decisões das
multinacionais, dado que estas empresas financiam e fornecem insumos para os
sojicultores, ou seja, os custos de produção acabam sendo pagos pelas tradings. Pode-se
dizer que o sojicultor apenas gerencia o negócio, não podendo tomar decisões como
aumentar a produção ou vender para outras empresas. Um dos resultados desta relação é
que os sojicultores serão tomadores de preços das empresas multinacionais que
determinaram os preços do grão de acordo com o custo de produção e os preços do
mercado, podendo rebaixar o lucro dos produtores diretos ao mínimo necessário para
que estes se mantenham na sua posição atual.
Neste sentido, as tradings passam a serem os principais agentes da cadeia
produtiva da soja no Estado, uma vez que ela atua em todos os seguimentos da cadeia
produtiva e, se quisessem, tornavam donos até da lavoura liquidando seus créditos com
os sojicultores, só não o fazem porque não é de seu interesse.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui que as tradings controlam todos os seguimentos da cadeia produtiva
da soja no estado e por meio do financiamento, fornecimento de insumos e compra
antecipada dos grãos detém o poder de compra e venda e armazenamento e transporte
do grão. Os sojicultores passam a ser um mero gerenciador do seu próprio negocio não
podendo tomar as decisões, pois estão totalmente atreladas as decisões das grandes
empresas que estabelecem aos produtores de soja da região uma relação de terceirização
da produção.
Apesar de a pesquisa ter conseguido identificar os principais seguimentos e
elos da cadeia produtiva da soja no Estado, não foi possível identificar todos os fluxos
da cadeia como o consumo e as importações de farelo e óleo de soja do Estado por falta
de bancos de dados fidedignos, houve dificuldade também em encontrar informações
sobre o modo de produção dos produtores de soja em alguns municípios paraenses, em
razão da falta de pesquisa nestas regiões. Porém, as informações coletada nesta pesquisa
servem de base para outros trabalhos com objetivos mais específicos como a Matriz de
Insumo Produto – MIP que se precisa conhecer os fluxos da cadeia produtiva antes de
criar os vetores da matriz, além de outros trabalhos como identificar os gargalos
inerentes da cadeia, com o intuito de melhorar a competitividade do produto soja em
relação a outros.
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