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RESUMO: O objeto do presente trabalho é analisar a indústria de óleo e farelo de soja no 

espaço nacional, no período 2014-2015. O objetivo é estudar, à luz da Teoria da Economia 

dos Custos de Transação, qual forma de contratar possui menor custo de transação na relação 

entre os agentes, produtor e indústria: mercado, forma híbrida de contratação ou integração 

vertical. Para tanto, a pesquisa perpassa pelos conceitos de Teoria da  Economia dos Custos 

de Transação, Sistema Agroindustrial, Contratos e analisa as variáveis importantes para o 

referido mercado, com base em dados e estatística. A hipótese formulada é de que o custo de 

transação é maior quando a indústria adquire a soja do mercado em comparação a forma 

híbrida e, principalmente, a integração vertical. Para testar a hipótese, analisei a dimensão 

contratual da Teoria da Economia dos Custos de Transação chamada especificidade dos 

ativos sob duas formas: física e local. Com base no resultado, depreende-se que a forma de 

contratação com menor custo, variará de acordo com a localização da unidade da indústria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria de óleo e farelo. Soja. Teoria da Economia do Custo de 

Transação. Sistema Agroindustrial. Contratos. Custo de transação. Especificidade dos Ativos. 

Integração Vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT: The object of this study is to assess the oil industry and soybean meal in the 

national space in the period 2014-2015. Its goal is to study, in light of The Transaction Cost 

Economics Theory which form of hiring has lower transaction cost in the relationship 

between producer and industry: market, hybrid form of hiring or vertical integration. To do 

so, this thesis goes through the concepts of The Transaction Cost Economics Theory, 

Agribusiness System, Contracts and analysis the important variables for the referred market, 

based on data and statistic. The formulated hypothesis is that the transaction cost is higher 

when the industry acquires soybean from the market in comparison to the hybrid form and 

mainly to the vertical integration. To test this hypothesis, I analyzed the contractual 

dimension of The Transaction Cost Economics Theory known as asset specificity under two 

forms: physical and local. Based on the result, it emerges that the hiring form with less 

transaction cost will vary upon the location of the industry. 

 

KEY-WORDS: oil industry and soybean meal. Soybean. Transaction Cost Economics 

Theory. Agribusiness System. Contracts. Transaction Cost. Asset Specificity. Vertical 

Integration 
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INTRODUÇÃO 

 

A soja é a principal oleaginosa cultivada no mundo, fazendo parte do conjunto de 

atividades agrícolas com maior destaque no mercado internacional1. Além disso, a produção 

de soja nacional representa 33% da produção mundial2. Essa commodity3 pode ser utilizada na 

forma de óleo cru, farinha de soja desengordurada, farelo de soja, proteína isolada e grão, 

podendo ser comercializada tanto no mercado interno como externo. 

O presente trabalho tem o intuito de analisar os contratos de compra e venda de soja no 

âmbito da indústria de farelo à luz da Teoria da Economia do Custo de Transação 

desenvolvida por OLIVER WILLIAMSON.  

A análise levará em consideração os pressupostos comportamentais da racionalidade 

limitada e do oportunismo, tendo em vista os riscos contratuais, principalmente daqueles 

advindos da especificidade dos ativos e da incompletude dos contratos. Além disso, faz-se 

mister destacar em que consistem os contratos, o que é a soja e como funciona a 

agroindústria, especialmente quanto a operação de transformação de soja em óleo em farelo e 

os contratos referentes à compra de soja, commodity indispensável para o funcionamento da 

atividade.  

Diante do estudo proposto, tentarei responder o seguinte questionamento: “No âmbito 

da indústria de óleo e farelo, é mais eficiente contratar com o mercado, organizar a empresa 

por meio da integração vertical ou adquirir a soja por meio de uma operação mista?” Ou 

seja, o objetivo é encontrar qual operação (comprar soja do mercado, produzir a própria soja 

ou produzir uma parcela e adquirir outra) traz o menor custo de transação para a indústria, 

tendo em visto a Economia dos Custos de Transação aliada ao Sistema Agroindustrial. 

A hipótese formulada é de que é mais custoso adquirir soja do mercado do que por meio 

de plantio próprio, de forma a ser a integração vertical a forma mais eficiente para essa 

indústria adquirir soja. Afinal, ao comprar de terceiros, existem diversos custos possíveis, tais 

                                                           
1  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17.06.2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015. P. 4. 
2  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Manual Prático da Cultura da Soja. Mato 

Grosso, 2015. 
3  Segundo o Manual Prático da Cultura da Soja, “Pode-se considerar como commodities as mercadorias 

primárias não manufaturadas, ou parcialmente manufaturadas, de grande exposição no mercado 

internacional. No mercado financeiro, uma commodity pode ser usada para sugerir um tipo de produto, 

normalmente agrícola ou mineral, de grande relevância econômica internacional, por ser amplamente 

negociado entre importadores e exportadores.”  
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como: logística, especificidade dos ativos e o custo decorrente da incompletude dos contratos, 

que pode levar ao oportunismo.  

Isto é, além das variáveis climáticas, riscos de pragas, etc., que interferem na produção, 

e, consequentemente, no cumprimento dos contratos em comento, a Economia dos Custos de 

Transação prevê que os contratos são necessariamente incompletos, fato este que pode levar à 

comportamentos oportunísticos tanto na elaboração contratual em decorrência da assimetria 

de informação como durante a execução do mesmo. Ademais, ainda existe a especificidade 

dos ativos que pode levar à “quase-renda”, a ser conceituada posteriormente.  

Assim, a hipótese será analisada em três cenários distintos: 

 Cenário 1: o produtor e fábrica são os mesmos, organizados por meio da integração 

vertical; 

 Cenário 2: a soja é adquirida no mercado; e 

 Cenário 3: estrutura mista em que parte da commodity é adquirida no mercado e parte 

de produção própria. 

Em consonância com o que foi exposto até agora, o objetivo principal é analisar os 

contratos entre produtores de soja e a indústria de farelo, sob a ótica da Teoria da Economia 

dos Custos de Transação a fim de encontrar qual a forma de contratação, e por conseguinte, as 

transações decorrentes de contratos em que encontra-se maior eficiência e menor custo, tendo 

em vista as variáveis supramencionadas. Portanto, será feito um estudo do referencial teórico 

no que tange a Teoria da Economia dos Custos de Transação, a Agroindústria e contratos.  

Quanto à Agroindústria, a doutrina vem conceituando-a primordialmente de duas 

maneiras, sendo o Sistema Agroindustrial a partir da teoria desenvolvida por GOLDBERG e 

as cadeias (filières). Ambas as definições serão estudadas a fim de constituírem uma base para 

o conceito de Agroindústria. Após, serão delimitados os contratos para análise sob a luz das 

referidas teorias. 

Tendo em vista que se trata de um Trabalho de Conclusão de Curso da graduação de 

Direito e que o tema abordado também abrange tópicos estudados em Economia, utilizo-me 

das palavras de ARMANDO CASTELAR PINHEIRO e JAIRO SADDI para ressaltar a 

importância de se estudar Direito e Economia (Law & Economics): 

 

“(...) A maior parte do movimento de Direito e Economia vê o direito como 

um conjunto de incentivos para determinar o comportamento humano 

por meio do sistema de preços e outros incentivos econômicos (já que 

existem incentivos econômicos que  não passam pelo sistema de preços, 

como é o caso da reputação). (...) Ou seja, supondo, em larga medida, o ser 

humano como um ser racional (se bem que tal premissa também pode ser 
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contestada in totum), o comportamento humano reage a estímulos pecuários, 

tendo em vista esta premissa: sendo os recursos econômicos escassos, a 

decisão será aquela que maximize o seu bem-estar em face dos recursos 

de que dispõe.4” 

  

Assim, o estudo é importante para compreender quais e como os pressupostos são 

observados no processo de escolha, uma que vez que, em sendo os seres humanos racionais, 

eles reagem a incentivos econômicos.  

Além disso, essa pesquisa se justifica mediante a importância do agronegócio no 

cenário brasileiro, principalmente no que tange a soja.  

De acordo com dados fornecidos em maio/15 pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), na safra 13/14 foram produzidas cerca de 86,12 milhões de 

toneladas de soja no país, o que representa 44,5% de toda produção de grãos na referida 

safra5, número que corresponde a cerca de 41% do que foi exportado mundialmente no 

mesmo período6.  

 

 

1. METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo a análise dos contratos de compra de soja na indústria 

de óleo e farelo à luz da Teoria da Economia dos Custos de Transação, utilizando como 

instrumento, informações referentes à dados e estatísticas da soja, logística, capacidade 

produtiva da indústria, oferta e demanda, cotação interna, bem como, o calendário de plantio e 

colheita. 

 Primeiramente, serão analisados conceitos importantes extraídos da Teoria da 

Economia dos Custos de Transação, perpassando pelo conceito de custos de transação, 

pressupostos comportamentais, dimensões contratuais e contratos. Posteriormente, será 

demonstrada a importância do agronegócio e, principalmente, da indústria de farelo no Brasil. 

O recorte espacial escolhido foi o nacional, em detrimento da importância do 

seguimento para o país, que juntamente com os Estados Unidos e a Argentina, foram 

                                                           
4 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jaddi. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005, p. 16-17. 
5  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015, p. 3. 
6 Idem. 
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responsáveis por 82% da produção mundial de soja na safra 2014/2015. Já o recorte temporal 

escolhido, 2014 e 2015, se justifica pela atualidade e pela disponibilidade de dados online.  

Para buscar a resolução ao problema enfrentado, a pesquisa seguirá o seguinte trajeto: 

Será demonstrado o funcionamento da indústria de farelo, mediante pesquisa em 

doutrina e dados. Além disso, para que o trabalho alcance um nível prático, foi realizada uma 

entrevista com Paulo Roberto Palhano, empresário no setor agrícola há mais de 20 anos, que, 

dentre outras atividades, atua no ramo de esmagamento de soja, que irá explicar como os 

contratos e o processo de industrialização que transforma o soja em óleo e farelo acontecem 

na prática do mercado atual. 

A análise dos possíveis contratos nos cenários enfrentados pela hipótese, se dará pela 

égide das seguintes dimensões: (i) frequência, (ii) incerteza ou risco e (iii) especificidade dos 

ativos. Contudo, para que o escopo do trabalho seja enfrentado, será dado maior ênfase à 

especificidade física e geográfica dos ativos no processo decisório que compõem as cadeias 

produtivas do agronegócio.  

Por fim, serão feitas conclusões que poderão confirmar ou refutar a hipótese formulada, 

de que é mais eficiente a organização vertical do que adquirir as commodities do mercado. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: TEORIA DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

2.1 TEORIA DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) é uma das ramificações mais 

desenvolvidas da Nova Economia Institucional. Ela foi elaborada por OLIVER 

WILLIAMSON visando operacionalizar a teoria da firma de RONALD COASE7. A ECT tem 

o intuito de explicar como a disciplina jurídica e econômica dos contratos interfere na 

organização capitalista da economia8. Segundo CÁSSIO CAVALLI: 

 

                                                           
7  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 170. 
8  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 169. 
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“A Economia dos Custos de Transação parte do reconhecimento de que a 

utilização do mercado, por meio de contratos de execução instantânea, 

envolve custos de transação, que, por vezes, podem ser evitados por meio da 

integração vertical, isto é, por meio da organização de uma empresa. Assim, 

enquanto para a economia neoclássica a firma é uma função de produção, a 

Economia dos Custos de Transação entende que a empresa é uma estrutura 

de governança alternativa em relação ao mercado9.” 

 

Dessa forma, CAVALLI dissera que a ECT entende que a empresa é uma estrutura de 

governança alternativa em relação ao mercado, razão pela qual, muitas vezes, encontrar-se-ão 

níveis ótimos, ou seja, maior eficiência, a partir da organização da empresa por meio da 

integração vertical do que ao recorrer ao mercado10, pois a contratação com o mercado incorre 

em maiores custos de transação do que organizar internamente a empresa. 

A compreensão dos mecanismos de governança perpassa pelo entendimento do direito 

contratual, assim, as transações serão classificadas mediante o critério utilizado na 

classificação dos mecanismos de governança11. Podendo ser:  

(i) de mercado envolvendo transações altamente específicas, demandando vários 

contratos curtos12; 

(ii) de quase mercado com transações semi-específicas, acarretando em um único 

contrato longo13; ou  

(iii) de não-mercado com transações não específicas, correspondendo à integração 

vertical14. 

Nessa esteira, WILLIAMSON ensina que, conforme a Economia dos Custos de 

Transação, a escolha do modo de governança deriva da necessidade adaptativa das transações 

(coordenação autônoma ou cooperativa) que pode variar de acordo com os seus atributos e 

que a competência das formas alternativas também diferem entre si. No mesmo sentido, 

estudo de DECIO ZYLBERSTAJN demonstra que o objetivo fundamental da ECT é estudar 

o custo das transações como o indutor dos modos alternativos de organização da produção – 

ele chama essa organização de governança - dentro de um arcabouço jurídico institucional.15 

ZYLBERSTAJN considera que a unidade de análise fundamental passa a ser a 

                                                           
9 Idem. 
10 Idem. 
11  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 170-172. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & Economia: Analise Econômica do Direito e das 

Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 24. (Tradução do texto “Por que Direito, Economia e 

Organizações?” de Oliver Williamson). 
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transação, conceituada como “operação onde são negociados direitos de propriedade”16. Ele 

assevera que se a firma pode ser vista como um “complexo de contratos” e se o 

comportamento otimizador dos agentes econômicos for mantido nos moldes considerados 

pela economia neoclássica, pode ser explicado o arranjo produtivo via firma (solução 

hierárquica), via mercado ou por formas mistas, a partir da busca pela minimização da soma 

dos custos de produção (neoclássicos) e dos custos de transação17. Assim, a Economia dos 

Custos de Transação prevê três distintos mecanismos de governança - elencados acima como 

forma de arranjos contratuais - que podem ser organizados espontaneamente (de forma 

invisível) ou intencionalmente (visível).  

Contudo, é mister salientar que o presente terá como foco apenas a análise dos arranjos 

contratuais e institucionais tendo em vista o custo de transação. Para tanto, é importante 

entender o conceito de custo de transação.  

ROBERT COOTER e THOMAS ULLEN entendem que os custos de transação são 

aqueles advindos das trocas ou do comércio. Para os referidos autores, ao se tratar de uma 

transação comercial, os custos possuem três passos/custos: (i) busca para a realização do 

negócio, (ii) negociação e (iii) cumprimento do que foi negociado18. 

Os autores MATHEUS CÔNSOLI, LUCAS PRADO e MATHEUS MARINO, por sua 

vez, assentam que custos de transação são todos os custos não relacionados diretamente com a 

produção, mas que acontecem à medida que os agentes (indústria, atacado, distribuidor e 

produtores) se relacionam entre si e problemas de coordenação das suas ações emergem. 

Dessa maneira, são os “custos” de manter relacionamentos, como, por exemplo, o custo do 

distribuidor de manter relacionamento com um determinado fornecedor ou produtor19. Tendo 

isso em vista, ressaltam que todo gestor de empresa agrícola ou pecuária precisa conhecer as 

regras do ambiente institucional, tais como as leis, os costumes, os valores e a cultura, para 

pensar na melhor forma de organizar a empresa20. 

Segundo a Teoria da Economia dos Custos de Transação, no custo de transação, a 

análise deve considerar os pressupostos comportamentais da racionalidade limitada que pode 

                                                           
16 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 15. 
17 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 16. 
18 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 

2010, p. 105. 
19 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no setor de insumos. 

Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 43. 
20 Idem. 
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levar à incompletude contratual e ao oportunismo, tendo em vista que o custo será maior ou 

menor de acordo com três dimensões contratuais: especificidade dos ativos, frequência e 

incerteza. 

 

 

2.1.1 PRESSUPOSTOS COMPORTAMENTAIS: RACIONALIDADE 

LIMITADA E OPORTUNISMO 

 

 

2.1.1.1 RACIONALIDADE LIMITADA 

 

Para ZYLBERSZTAJN, trata-se de um pressuposto que está em conformidade com o 

comportamento otimizador, todavia, o agente econômico não consegue satisfazer esse 

desejo21. Quer se dizer que há limites na racionalidade humana para compreender, armazenar, 

processar e retransmitir informações de modo completo e sem erros22. 

Essa limitação da racionalidade faz com que surjam os contratos incompletos, pois a 

mente humana não é capaz de prever todas as possibilidades ex ante, acarretando na 

necessidade de revisão do contrato ex post. Por essa razão, a Economia dos Custos de 

Transação é orientada a identificar os distintos mecanismos ex post de solução de conflitos 

contratuais, relacionando-os ao poder outorgado ao empresário para resolver o conflito23. 

 

 

2.1.1.2 OPORTUNISMO 

 

Para ZYLBERSZTAJN, o oportunismo “parte do princípio de jogo não cooperativo, 

onde a informação que um agente possa ter sobre a realidade não acessível a outro agente, 

pode permitir que o primeiro desfrute de algum benefício do tipo monopolístico”24.  

                                                           
21 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 17. 
22  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 176. 
23 Idem. 
24 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 17. 
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WILLIAMSON, por sua vez, descreve que esse comportamento pode ser não 

estratégico e portanto, benigno, ou estratégico. Será benigno quando existirem falhas que  

representam fricções normais e que, frequentemente, resultam de imprecisões perceptivas. Por 

outro lado, será de cunho estratégico, quando face a choques imprevisíveis para os quais os 

contratos incompletos não conseguem antecipar soluções corretas ou adequadas (devido a 

erros, omissões e lacunas), as partes do contrato afastam-se da curva de contrato25. 

Quanto ao momento, o comportamento opostunístico poder ocorrer: (i) ex ante, ou seja, 

durante a negociação do contrato por falta de informação de uma das partes – comportamento 

oportunístico em decorrência de assimetria informacional; ou (ii) ex post, durante a execução 

ou renegociação do contrato em decorrência do custo de monitoração do cumprimento dos 

contratos26 - é possível que haja alguma discordância ou lacuna que precisa ser preenchida e 

uma das partes pode tentar se beneficiar em decorrência da possível alteração do cenário 

desde a concretização do contrato.  

 

 

2.1.2 DIMENSÕES CONTRATUAIS 

 

Conforme exposto acima, os custos de transação variarão de acordo com as seguintes 

dimensões contratuais: especificidade dos ativos, frequência e incerteza. Essas dimensões são 

atributos fundamentais das transações. 

 

 

2.1.2.1 ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS 

 

A especificidade dos ativos refere-se aos investimentos que os próprios agentes 

realizam para que a atividade produtiva aconteça27. Representa o mais importante indutor da 

forma de governança, uma vez que ativos mais específicos estão associados a formas de 

                                                           
25 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito & Economia: Analise Econômica do Direito e das 

Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 22 e 23. (Tradução do texto “Por que Direito, Economia e 

Organizações?” de Oliver Williamson). 
26  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 177. 
27 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no setor de insumos. 

Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 44. 
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dependência bilateral que irá implicar na estruturação de formas organizacionais 

apropriadas28. 

Além disso, a diferença entre o valor do ativo na sua alocação atual e o valor que ele 

obteria em uma alocação alternativa é denominada quase-renda 29 . ZYLBERSZTAJN 

demonstra que a existência de ativos específicos importa na medida em que está associada ao 

pressuposto de ação oportunística dos atores, que podem lançar mão da relação de 

dependência para obter quase-rendas apropriáveis30. 

 

 

2.1.2.2 FREQUÊNCIA  

 

A frequência está relacionada com a repetição em que determinada transação ocorre 

entre dois agentes31 . CÔNSOLI, PRADO e MARINO explicam que quanto maior for a 

frequência, menores serão os custos fixos associados à informação e à necessidade de se fazer 

um contrato (ou acordo) complexo que imponha restrições a comportamentos oportunistas 

entre as partes32. Isso porque ao contratar apenas uma vez com determinado agente, há a 

tendência de que ambas as partes queiram tirar o maior proveito possível da transação, ao 

passo que ao contratar numerosas vezes, haverá maior propensão à “acordo”, ou seja, à 

relações em que ambas as partes satisfaçam seus interesses. 

 

 

2.1.2.3 INCERTEZA 

 

                                                           
28 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 24. 
29  CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 178. 
30 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 24. 
31 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no setor de insumos. 

Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 44. 
32 Idem. 
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A incerteza se relaciona com a imprevisibilidade das atitudes posteriores dos agentes 

econômicos e com o desconhecimento de elementos relacionados ao ambiente econômico e 

institucional, não sendo possível avaliar o que ocorrerá no futuro33.  

Esse conceito está relacionado à confiança no comportamento do outro agente do 

contrato34, pois a incerteza está vinculada à assimetria informacional entre os agentes, de 

forma que é possível a existência de lacunas devido ao próprio ambiente de incerteza em que 

acontecerão os negócios 35 . Por isso, num ambiente de incerteza, quanto maior for a 

quantidade de lacunas e/ou assimetria informacional em determinada relação, maior será a 

propensão ao oportunismo. 

 

 

2.2 CONTRATOS 

 

Para CARLOS ROBERTO GONÇALVES, o contrato é uma espécie de negócio 

jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos duas partes36. O 

conceito de contrato restringe-se aos pactos que, segundo ele, criam, modificam ou 

extinguem relações patrimoniais37.  

Os contratos são formulados como promessas entre pessoas e por isso, são passíveis de 

incompletude como determinado pela Economia dos Custos de Transação. Partindo desse 

pressuposto, ZYLBERSZTAJN entende que para realização de investimentos e para que 

ocorra o surgimento do pleno potencial das trocas através da especialização, é necessário a 

redução dos custos associados a riscos futuros de ruptura das promessas38. Isso porque, fazer 

cumprir um contrato é uma das maiores dificuldades levantadas pela Teoria Econômica, em 

                                                           
33  FERREIRA, Gabriel Murad Velloso; GONÇALVES, Wilson Magela; PEDROZO, Eugenio Avila; 

TAKITANE, Izabel Cristina. XLIII Congresso da Sober: “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no 

Sistema Agroindustrial, 24 a 27/07/2005. A economia dos custos de transação sob uma análise crítica: 

perspectivas de aplicação no agronegócio. Ribeirão Preto, 2005, p. 9. 
34 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 64. 
35 PRADO, L. Et al. Drivers de valor e o relacionamento entre indústria e distribuidores no setor de insumos. 

Agro Distribuidor: O Futuro da Distribuição de Insumos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 44. 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 8. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 3 v., p.22. 
37 Idem. 
38  ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel; AZEVEDO, Paulo Furquim. Economia dos Contratos. In: 

Direito & Economia: Analise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 

102-136. 
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razão da dificuldade na obtenção de informações relevantes e da impossibilidade de redação 

de um contrato que abranja todas as contingências futuras39. 

Ademais, sendo a firma um complexo de contratos em que se espera que sua 

organização dependa do aparato institucional que a cerca, referido autor disserta que os 

contratos apresentam custos associados ao seu desenho, implementação, monitoramento, e 

sobretudo, à custos associados à solução das disputas emergentes do descumprimento das 

relações contratuais estabelecidas40. Dessa forma, a soma entre os contratos e o ambiente 

institucional definirão diferentes mecanismos de incentivos, bem como os remédios para o 

não cumprimento das promessas41.  

Entender que os contratos e o ambiente institucional definem os mecanismos de 

incentivos é necessário para que possamos compreender qual o contrato – dentre aqueles 

elencados para análise da hipótese formulada no presente - possuirá menor custo de transação 

no âmbito da agroindústria produtora de óleo e farelo de soja, uma vez que para a Economia 

dos Custos de Transação os contratos são necessariamente incompletos e que as razões que 

conduzem à incompletude contratual podem ser de diversas naturezas, sendo a mais comum 

ligada ao fato de que as condições do ambiente não podem ser antecipadas ex ante42.  

 

 

3. AGRONEGÓCIO:  FUNCIONAMENTO DA INDUSTRIA DE FARELO E ÓLEO 

DE SOJA 

 

 

3.1 SOJA 

 

                                                           
39 Idem. 
40 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 64. 
41  ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel; AZEVEDO, Paulo Furquim. Economia dos Contratos. In: 

Direito & Economia: Analise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 

102-136. 
42 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 64. 
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A soja é considerada uma commodity, isto é, trata-se de uma mercadoria primária não 

manufaturada, ou parcialmente manufaturada, de grande exposição no mercado nacional43. 

Segundo o Manual “Entendendo o Mercado da Soja” elaborado pelo Instituto Mato-

Grossense de Economia Agropecuária (IMEA), sua produção é realizada em escala e a 

comercialização deve seguir um padrão de qualidade mundialmente conhecido44. Isto porque 

a produção nacional sofre interferência do mercado externo, sendo os principais fatores que 

influenciam a paridade de exportação brasileira: cotação da soja na Bolsa de Chicago 

(CBOT), prêmio de exportação, despesas portuárias, frete, câmbio, impostos e outras taxas e 

comissões45.  

O Brasil, juntamente com os Estados Unidos e a Argentina foram responsáveis por 82% 

da produção mundial de soja na safra 2014/15, conforme os dados apresentados no mapa 

abaixo (mapa 1)46. 

 

Mapa 1 – Principais países produtores de soja na safra 2014/15 

 
Fonte: IMEA, a partir dos dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA, maio/15)47 

 

Segundo o IMEA, existem riscos que podem ser associados aos fatores 

supramencionados, são eles: risco do clima, incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, 

câmbio (exportação), custo de produção e alta volatilidade dos preços48.  

                                                           
43  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015, p. 3. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015, p. 5-6. 
47 Idem. 
48 Idem. 
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 No entanto, ressalta-se que para que a soja possa ser utilizada, é necessário passar por 

um processo de industrialização, podendo ser transformada, p. ex., em óleo e farelo. O óleo é 

rico em ácidos graxos poli-insaturados e pode ser utilizado como óleo de salada, de fritura ou 

de cozinha49, servindo também para a produção de biodiesel. Já o farelo de soja é utilizado 

como suplemento rico em proteínas para a criação de animais – chega-se ao farelo através da 

torrefação e moagem da torta de soja.50   

 Para traçar uma ideia geral sobre o Complexo Soja, os organogramas abaixo ilustram as 

Utilizações da Soja (ênfase ao óleo e farelo – figura 1) e a Cadeira Agroindustrial, 

respectivamente (figura 2): 

 

Figura 1 – Utilizações da Soja 

 

 
Fonte: EMBRAPA, a partir de Hasse e Mandarino, 199651. 

 

 

Figura 2 – Cadeia Agroindustrial 

                                                           
49 MISSÃO, Maurício Roberto. Soja: Origem, classificação, utilização e uma visão abrangente do mercado. 

Maringá Management: Revista de Ciências Empresariais, v. 3, n. 1, p. 10. 
50 Idem. 
51 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Gráficos Interativos. 
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Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária52  

  

 O Complexo ilustrado acima pode ser assim exemplificado por ARAUJO53:  

i. Antes das Fazendas (= antes da porteira): composto basicamente pelos fornecedores de 

insumos e serviços, máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, corretivos, 

sementes, financiamento. 

ii. Nas Fazendas (= dentro da porteira; produção agropecuária): é o conjunto de atividades 

desenvolvidas dentro das unidades produtivas agropecuárias que envolve preparo e 

manutenção do solo, tratos culturais, irrigação, colheita e outras. 

iii. Após as Fazendas (= após a porteira): refere-se às atividades de armazenamento, 

beneficiamento, industrialização, distribuição, consumo de produtos alimentares, 

fibras e produtos energéticos provenientes da biomassa. 

 

 

3.2 AGROINDÚSTRIA: SISTEMA AGROINDUSTRIAL (SAG) E FILIÈRE 

 

                                                           
52  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015. 
53 ARAÚJO, Massilon. J. Fundamentos de agronegócios. São Paulo: Atlas, 2007, p. 20. 
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 O presente tópico visa explicar o que é a agroindústria no que tange à indústria de óleo e 

farelo. Não obstante, será explicado o que consiste a agroindústria e as diferenciações trazidas 

pela doutrina em Sistema Agroindustrial (SAG) e Filière. 

 

 

3.2.1 SISTEMA AGROINDUSTRIAL (SAG) E FILIÈRE 

 

 No livro “Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares”, ZYLBERSZTAJN 

disserta que os Sistemas Agroindustriais (SAG) tem ampla aplicação no desenho de políticas 

públicas, na arquitetura de organizações e na formulação de estratégias corporativas54. Para 

ele, o agribusiness pode ser visto como um sistema integrado, seja por constituir um conjunto 

de operações interdependentes com grande impacto nas economias ou por envolver grupos de 

pressão importantes para a sociedade55. 

 Inicialmente, é preciso conceituar o SAG e suas diferentes visões sistêmicas a partir do 

conceito de  agribusiness advindo de Harvard, decorrente do estudo desenvolvido por 

Goldberg e de filière, baseado na escola francesa56. 

 GOLDBERG (apud ZYLBERSZTAJN), em trabalho elaborado em 1968 conceitua o 

agribusiness:  

 

“Um sistema de commodities engloba todos os atores envolvidos com a 

produção, processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o 

mercado de insumos agrícolas, a produção agrícola, operações de estocagem, 

processamento, atacado e varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos 

até o consumidor final. O conceito engloba todas as instituições que 

afetam a coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais 

como as instituições governamentais, mercados futuros e associações de 

comércio.”57 

  

 Dessa maneira, segundo GOLDBERG, o agribusiness trata-se de um conceito amplo, 

que engloba os atores e o mercado agrícola, desde a produção agrícola até o consumidor final, 

bem como, instituições governamentais, mercados futuros e associações de comércio.  

 A figura 3, abaixo, corrobora ao entendimento do conceito supramencionado.  

  

                                                           
54ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000, p. 1 a 20. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
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Figura 3 – Enfoque de Sistemas de Agribusiness 

 

 
Fonte: Zylbersztajn, 2000, a partir de Shelman, 199158. 

 

 Ainda quanto à Escola de Harvard, é importante ressaltar que o enfoque dado pelos 

autores considera dois níveis de agregação: o nível de firma e o dos ambientes 

macroeconômico e institucional que afetam a capacidade de coordenação do sistema59. Para a 

compreensão dos sistemas agroindústrias também é levado em consideração: a instabilidade 

da renda agrícola, o fluxo de bens e serviços através de agentes econômico e os contratos que 

ganham relevância como mecanismos de organização (governança)60. Assim, tem-se que o 

aparato conceitual é baseado no que ZYLBERSZTAJN chama de “paradigma estrutura-

conduta-desempenho” da organização industrial61. 

 O conceito de filière apresentado na Escola Francesa, por sua vez, se aplica à sequência 

de atividades que transformam uma commodity em um produto pronto para o consumidor 

final. MORVAN (apud ZYLBERSZTAJN), em trabalho elaborado em 1985 define filière, 

como: 

 

“Cadeia (filière) é uma sequência de operações que conduzem à 

produção de bens. Sua articulação é amplamente influenciada pela fronteira 

de possibilidades ditadas pela tecnologia e é definida pelas estratégias dos 

                                                           
58 Idem. 
59 Idem. 
60 Idem. 
61 Idem. 
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agentes que buscam a maximização dos seus lucros. As relações entre os 

agentes são de interdependência ou complementariedade e são determinados 

por forças hierárquicas. Em diferentes níveis de análise a cadeia é um 

sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria 

transformação.”62 

 

 Segundo ZYLBERSZTAJN63 , ambos conceitos possuem alguns pontos em comum, 

dentre eles:  

(i) focalizam o processo produtivo enquanto uma sequência dependente de operações 

e têm caráter descritivo; 

(ii) tratam de estratégia, embora a teoria das cadeias possua um foco maior sobre 

ações governamentais e a teoria de Harvard é focalizada predominantemente nas 

estratégias das corporações; 

(iii) com relação a estratégia no plano da firma e no plano do sistema, são 

interdependentes e implicam que os mecanismos de coordenação sistêmicos 

podem ser desenvolvidos pelos agentes; 

(iv) consideram que a integração vertical é importante para explicar o mecanismo de 

coordenação sistêmica, mas não explicam os determinantes do nível e da forma de 

coordenação vertical. 

 Consoante à conceituação acima, infere-se que a literatura proposta por ambas as 

Escolas está focada no problema da coordenação de sistemas64.  

  

 

3.2.2 AGROINDÚSTRIA 

  

 Existem elementos fundamentais (figura 4) para o entendimento do SAG, são eles: 

agentes, relações entre agentes, setores, organizações de apoio e ambiente institucional. A 

agroindústria faz parte do grupo de agentes que compõem o SAG, juntamente com o 

consumidor, o varejo do alimento, o atacado e a produção primária65. Trata-se de um conjunto 

de atividades exercidas por empresas de portes variados, desde empresas familiares até 

grandes conglomerados internacionais66. 

                                                           
62 Idem. 
63 Idem. 
64 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 134. 
65 Idem. 
66 Idem. 
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Figura 4 - Sistema de Agribusiness e Transações Típicas 

 

AMBIENTE INSTITUCIONAL: Cultura, Tradições, Educação, Costumes. 

 

 

 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: Associações, Informação, Pesquisa, Finanças, 

Cooperativas, Firmas. 

 

Fonte: Zylbersztajn, 1995.  

 

 Trata-se de um conjunto de atividades exercidas por empresas de portes variados, desde 

empresas familiares até grandes conglomerados internacionais67. MULLER (apud SERGIO 

FAJARDO) conceitua o Complexo Agroindustrial em: 

 

“Entenda-se por Complexo Agroindustrial o conjunto de relações entre 

indústria e agricultura na fase em que esta mantém intensas conexões 

para trás, com a indústria para a agricultura e para frente, com as 

agroindústrias e outras unidades de intermediação que exercem 

impactos na dinâmica agrária. O Complexo Agroindustrial é uma forma 

de unificação das relações entre os grandes departamentos econômicos com 

os ciclos e as esferas de produção, distribuição e consumo, relações estas 

associadas às atividades agrárias68”.  

 

 

3.3 A INDÚSTRIA DE ÓLEO E FARELO (“ESMAGADORA DE SOJA”) 

 

 

3.3.1 PROCESSO INDUSTRIAL 

 

 A indústria transformadora de óleo e farelo é conhecida no mercado rural como 

“Esmagadora de Soja” em decorrência da atividade desenvolvida, afinal, é necessário esmagar 

a soja para extrair o óleo e o farelo da semente. O procedimento será explicado abaixo. 

                                                           
67 Idem. 
68  FARJADO, Sérgio. Complexo Agroindustrial, Modernização da Agricultura e Participação das 

Cooperativas Agropecuárias no Estado do Paraná. Caminhos da Geografia – revista online, Uberlândia, v. 9, 

n. 27, set/2008, p. 31 a 44. 
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 A soja é esmagada para extração do óleo, sobrevém um processo de secagem para 

retirada da umidade e limpeza do grão69. Em seguida, o grão é quebrado e prensado em 

pequenas lâminas, que serão transformadas em massa70. Essa massa é lavada com solvente 

derivado de petróleo (hexano)71. A separação do óleo é feita por meio de uma técnica de 

evaporação, passa por um sistema de retirada da goma (degomagem) para chegar ao óleo 

bruto 72 . O remanescente da massa deriva no farelo depois de passar pela secagem e 

tostagem73. 

 

 

3.3.2 VARIÁVEIS IMPORTANTES PARA A AGROINDÚSTRIA 

 

 No presente tópico, aliarei a pesquisa a dados estatísticos para apoiar o entendimento da 

complexidade da agroindústria em comento. Logo, agruparei as principais variáveis que 

influenciam no plantio e no custo do plantio, bem como, as que interferem no valor da 

compra, p. ex., cotação interna e frete. 

 No entanto, ressalto que esse item irá corroborar o entendimento do mercado e suas 

variáveis, mas que ao testar a hipótese, não serão utilizados todos os dados apresentados, pois 

os custos de transação são aqueles que acontecem à medida que os agentes se relacionam e 

dos problemas que emergem da coordenação de suas ações, conforme será vislumbrado no 

item 474. 

 

 

3.3.2.1 BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA 

 

 De acordo com a figura abaixo, observamos que a quantidade de soja processada nos 

anos 2012, 2013, 2014 e 2015 (estimativa), correspondem à aproximadamente, 53%, 44,41%, 

43,5% e 42,12%, respectivamente, em comparação ao montante de soja produzido em cada 

período.  

 

                                                           
69 DE PAULA, Sérgio Roberto; FILHO, Paulo Faveret. Panorama do Complexo Soja. BNDES setorial. Special 

Edition, 2000. 
70 Idem. 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 O item 4 trata da aplicação dos conceitos da Economia Dos Custos de Transação na indústria de farelo. 
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Figura 5: Balanço de Oferta e Demanda (1.000 t) 

 
Fonte: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística75 

 

 Extrai-se da figura 5 que, independentemente da quantidade ofertada e/ou demandada 

pelo mercado, seja para importação ou exportação, no final dos anos 2005-2014 restaram, em 

média, 3.771.00076 t de soja em estoque. 

 

 

3.3.2.2 CALENDÁRIO DE PLANTIO E COLHEITA (Soja) 

 

 Uma importante variável para a agroindústria é o calendário de plantio e colheita. 

Afinal, o soja, assim como as demais commodities, possui períodos específicos para o plantio 

e, consequentemente, para a colheita, interferindo automaticamente na comercialização do 

grão. 

 

Figura 6: Calendário de plantio e colheita (soja) 

 

                                                           
75 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística. 
76 O cálculo da media foi realizado no excel. 

18/11/15

 Brasil - Complexo Soja
Balanço de Oferta/Demanda  (1.000 t)

Ano Civil (Janeiro-Dezembro)

1. Soja

1.1. Estoque Inicial 5.167 3.595 4.799 5.706 6.215 2.011 3.670 5.852 1.790 1.682 2.393 1.893

1.2. Produção 53.053 56.942 58.726 59.936 57.383 68.919 75.248 67.920 81.593 86.397 95.200 98.600

1.3. Importação 369 50 100 97 100 119 40 268 283 578 400 300

1.4. Sementes/Outros 2.700 2.500 2.700 2.700 2.700 2.800 2.850 2.900 2.950 2.950 3.000 3.000

1.5. Exportação 22.435 24.956 23.734 24.499 28.560 29.073 32.986 32.916 42.796 45.692 53.000 53.800

1.6. Processamento 29.860 28.332 31.485 32.325 30.426 35.506 37.270 36.434 36.238 37.622 40.100 40.500

1.7. Estoque Final 3.595 4.799 5.706 6.215 2.011 3.670 5.852 1.790 1.682 2.393 1.893 3.493

2. Farelo

2.1. Estoque Inicial 1.096 1.284 899 1.200 1.199 871 1.116 1.254 1.089 988 1.124 1.224

2.2. Produção 23.011 21.696 24.089 24.502 23.287 26.998 28.322 27.767 27.621 28.752 30.400 30.700

2.3. Importação 189 181 114 127 43 39 25 5 4 1 0 0

2.4. Consumo Doméstico 9.031 9.987 11.176 11.930 11.533 12.944 13.758 14.051 14.350 14.799 15.100 15.500

2.5. Exportação 13.980 12.275 12.727 12.699 12.124 13.849 14.451 13.885 13.376 13.817 15.200 15.200

2.6. Estoque Final 1.284 899 1.200 1.199 871 1.116 1.254 1.089 988 1.124 1.224 1.224

3. Óleo

3.1. Estoque Inicial 382 365 261 388 358 311 361 391 314 288 328 378

3.2. Produção 5.736 5.429 6.045 6.267 5.896 6.928 7.340 7.013 7.075 7.443 7.950 8.050

3.3. Importação 3 25 84 27 27 16 0 1 5 0 50 20

3.4. Consumo Doméstico 3.111 3.198 3.617 4.102 4.454 5.404 5.528 5.328 5.723 6.109 6.550 6.600

3.5. Exportação 2.645 2.360 2.384 2.222 1.517 1.490 1.782 1.764 1.383 1.295 1.400 1.470

3.6. Estoque Final 365 261 388 358 311 361 391 314 288 328 378 378

(E) - Estimativa | (P) - Previsão

Fonte/Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística

Atualizado em: 03/11/2015

Discriminação 2005 2006 2007 2008 20112009 2016 (P)2015 (E)2010 2012 2013 2014
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Fonte: CONAB77  

 

 De acordo com a figura acima, percebemos que o soja é, em grande parte, plantada nos 

meses outubro, novembro e dezembro e colhido entre fevereiro e abril. Embora existam 

algumas variações, dependendo da região em que é realizado o plantio e a colheita. 

 

 

3.3.2.3 CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA 

  

 A capacidade da indústria (figura 7) influi diretamente no volume necessário para que 

ela possa funcionar. Assim, caso haja alguma externalidade interferindo na produção (chuva, 

praga, etc.) pode haver interferência direta no preço do plantio, pois determinadas condições 

podem trazer mais gastos ao produtor e/ou prejuízos, acarretando na perda total ou parcial da 

plantação, bem como, da possibilidade de replantio – situação que pode ser enfrentada 

atualmente por produtores rurais, em decorrência da falta de chuva em algumas localidades do 

Mato Grosso e pela chuva excessiva no Sul do Brasil78, ensejando o aumento do preço do 

grão. 

                                                           
77  COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra brasileira grãos: 

monitoramento agrícola – cultivos de inverno (safra 2015) e de verão (safra 2015/2016). Brasília, v. 3 – 

Safra 2015/16, nov., 2015. 166 p. 
78  Para maiores informações, vide: OLIVI, João Batista; ALBUQUERQUE, Larissa. Chuvas irregulares, 

atraso na safra e o replantio da soja em MT. Disponível em: 
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Figura 7: Capacidade Instalada da Indústria 

 

 
Fonte: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística79 

  

 

3.3.2.4 COTAÇÃO INTERNA 

 

De acordo com o Manual “Entendendo o mercado de soja”80, produzido pelo IMEA, o 

preço da soja é calculado no ato da negociação com o vendedor. O cálculo do preço leva em 

consideração as cotações de Chicago e a taxa de câmbio daquele momento - não 

necessariamente no momento da entrega -  e outros fatores, como demanda interna para 

esmagamento81.  

O preço da soja a ser pago ao produtor envolve as seguintes variáveis82: 

i. Cotação da soja na CBOT com vencimento do dia da negociação, cotado em cents de 

dólar por bushel83; 

ii. Prêmio praticado no porto no dia da negociação, valor este influenciado pela forca da 

oferta e demanda no mercado interno, pelo frete marítimo e diferencial de porto84; 

                                                                                                                                                                                     
http://www.noticiasagricolas.com.br/videos/politica-economia/164853-chuvas-irregulares-e-replantio-da-soja-

em-mt.html#.Vk0LjoSvJUQ 
79 Idem. 
80  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015, p. 25/26. 
81 Idem. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 

2012 2013 2014
Var. 

13/14
2012 2013 2014 Var. 13/14 2012 2013 2014 Var. 13/14

Mato Grosso MT 35.486 38.736 40.410 4% 3313 3263 3263 0% 2536 2405 2405 0%

Paraná PR 35.745 35.745 35.745 0% 4080 4030 3830 -5% 2032 2032 2032 0%

Rio Grande do Sul RS 30.560 31.360 29.190 -7% 2420 2420 1820 -25% 1973 1973 1320 -33%

Goiás GO 21.285 21.485 23.585 10% 3090 3100 3090 0% 2512 3127 3073 -2%

São Paulo SP 13.950 14.173 14.773 4% 6215 6165 5905 -4% 4650 4700 4330 -8%

Mato Grosso do Sul MS 10.790 10.590 10.590 0% 1278 1298 408 -69% 520 573 273 -52%

Minas Gerais MG 9.100 9.100 9.100 0% 1330 1300 1300 0% 990 905 905 0%

Bahia BA 6.600 6.491 6.691 3% 1093 1090 1053 -3% 946 969 969 0%

Santa Catarina SC 2.750 3.200 3.200 0% 674 698 498 -29% 349 349 349 0%

Piauí PI 2.800 2.800 2.800 0% 120 120 120 0% 180 180 180 0%

Amazonas AM 2.000 2.000 2.000 0% 0% 0%

Maranhão MA 1.525 1.500 1.500 0% 300 300 300 0% 300 300 300 0%

Pernambuco PE 400 400 400 0% 450 490 640 31% 222 222 222 0%

Rondônia RO 350 300 300 0% 0 0% 40 0%

Ceará CE 100 100 100 0% 100 100 700 600% 100 100 0 -100%

Brasil 173.441 177.980 180.384 1% 24.463 24.374 22.927 -6% 17.310 17.835 16.398 -8%

FONTE/ELABORAÇÃO:  ABIOVE - COORDENADORIA DE ECONOMIA E ESTATíSTICA.

Processamento Refino

Capacidade Instalada

Envase
Estado UF
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iii. Custos portuários85; 

iv. Custo com o frete rodoviário86. 

 

 

3.3.2.5 LOGÍSTICA  

  

 A logística é uma das variáveis mais importantes para o complexo soja, afinal, nosso 

país é extenso e possui problemas infindáveis de infraestrutura, de forma, que, muitas vezes, o 

valor do frete pode ser determinante para a negociação.  

  O transporte de commodities é feito por meio de rodovias, ferrovias e hidrovias. O 

mapa abaixo (mapa 2), demonstra as principais vias de escoamento do Brasil. 

 

Mapa 2 – Principais vias de escoamento do Brasil 

Fonte: IMEA87 

  

 Ainda quanto à logística, é importante salientar que o preço do frete possui uma 

correlação com o valor da cotação da soja. Assim, caso o preço do frete aumente em 

                                                           
85 Idem. 
86 Idem. 
87  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17/06/2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015, p. 27. 
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proporções maiores que a cotação da soja, aumenta o percentual de participação do frete sobre 

o preço da soja88.  

 

  

3.3.3 PRÁTICA DO MERCADO: Entrevista com PAULO ROBERTO 

PALHANO 

 

 Visando complementar o entendimento sobre a indústria de óleo e farelo, realizei uma 

entrevista (Anexo A) com PAULO ROBERTO PALHANO (esmagador de soja), no dia 31 de 

outubro de 2015.  

 Primeiramente, PALHANO ressalvou que o agronegócio consiste numa cadeia que se 

inicia no plantio, perpassa pela manutenção da lavoura, colheita, armazenamento, logística, 

comercialização do grão e industrialização para, posteriormente, vender o óleo e o farelo para 

o mercado interno ou externo – através dos portos de Santos e Paranaguá. Para que essa 

cadeia aconteça, é necessário a presença dos seguintes agentes: produtores, transportadores, 

comerciantes, exportadores e industriais.  

 Quanto ao plantio, demonstrou que o custo da lavoura depende de políticas econômicas 

e financeiras vigentes no país, além da influência do câmbio que regula os preços dos insumos 

e defensivos importados. Assim, qualquer interferência cambial possui efeito direto no custo e 

no resultado das lavouras e consequentemente, na negociação de empresas de pequeno e 

médio porte que estão expostas ao alto custo dos “hedges” cambiais, fazendo com que exista 

capital para cobrir as possíveis perdas. Além disso, existe dependência de fatores externos, 

como, a especulação dos investidores na Bolsa de Chicago e fatores econômicos, tributários, 

políticos, climáticos e ambientais. Estes últimos podem levar à quebra de safra, influenciando 

os contratos futuros – nessas situações, chamadas de emergenciais, há ferramentas como o 

“wash out”, no caso em que o comprador precisa recorrer ao mercado para adquirir o volume 

contratado por preço acima do acordado, fazendo com que o vendedor tenha que assumir o 

pagamento da diferença do preço entre a venda e o  novo custo para o comprador. 

 Há, também, outros elementos que interferem na negociação, dentre eles: logística, 

localização e influência regional daquela empresa/grupo econômico.  

                                                           
88  INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Workshop Jornalismo 

Agropecuário: uma oportunidade para sua carreira, 17.06.2015. Entendendo o Mercado da Soja. Mato Grosso, 

2015. P. 42. 
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 Aduz que, em razão do preço da lavoura, é preciso um capital elevado para produção e 

alavancagem do produtor junto à tradings, indústrias de insumos e defensivos, e bancos, mas 

a burocracia, normalmente, torna a produção mais lenta, podendo prejudicar alguns agentes. 

 PALHANO explicou que para uma indústria de porte médio 89  funcionar em uma 

jornada de aproximadamente 200 dias90, é necessário 240 mil toneladas, o que corresponde a 

uma plantação de 288 mil hectares. Ao ser questionado sobre a forma com que a soja é 

adquirida (produção própria, mercado ou sistema misto), respondeu que: 

 

“A escala de área inviabiliza um projeto de produção própria e de 

verticalização e mesmo no caso de um sistema misto produção/aquisição só 

é viável se o grupo econômico tiver a produção agrícola como parte do 

negócio, mas sem que haja vínculo específico de dependência com a 

produção industrial.” 

 

 Destarte, em razão da quantidade de soja imprescindível para o desempenho da fábrica, 

é inviável que a empresa produza a própria soja.  

 Na aquisição da soja, o preço é definido conforme o estado do grão que chega à fábrica, 

independendo da origem. PALHANO demonstra que, em regra, o negócio é “casado”, uma 

vez que o preço da matéria-prima (soja) é atrelado ao preço de venda da produção de óleo e 

farelo. Contudo, o mercado é dinâmico e as decisões são tomadas em curto espaço de tempo, 

de forma que os compromissos são firmados por meio de um documento chamado 

Confirmação de Negócio (Anexo B) onde restam estabelecidas as condições básicas da 

negociação, como, p. ex., volume, preço, formas de entrega, pagamento e padrão de qualidade  

– essa Confirmação costuma ter a operação intermediada por uma Corretora de Commodities. 

A Confirmação de Negócio é pautada na confiança entre as partes e preferível ao Contrato 

formal naquele momento, pois o contrato formal é assinado posteriormente. 

  Esse cenário abre margem ao oportunismo ex post, que aparece, primordialmente, 

como resultado das oscilações do mercado, do atraso de embarque e/ou pagamento e da 

divergência quanto à qualidade do produto. E, por vezes, resulta na quebra contratual por 

parte dos produtores ou compradores de farelo e óleo. Porém, quando a quebra contratual 

deriva de má fé, o mercado aceita esse comportamento de forma negativa e o(s) sujeito(s) 

passa(m) a integrar uma espécie de lista negra (blacklist), sendo excluídos de negociações 

futuras por período indeterminado. Assim, o mercado atua seletivamente, sem levar os 

conflitos ao poder judiciário.  

                                                           
89 Segundo Paulo, a esmagadora de porte médio possui capacidade diária de esmagamento de 1.200 toneladas. 
90 Considerando manutenção, feriados e paradas técnicas. 
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 Por fim, assenta que, atualmente, o agronegócio vem sofrendo incertezas quanto ao 

cumprimento dos contratos, em virtude do aumento do número de Recuperações Judiciais91 

no setor, tanto por pessoas físicas como jurídicas. O aumento da incerteza dos contratos 

intervém diretamente nos custos da produção, levando ao deslocamento do mercado, 

momento em que PALHANO destaca que: 

  

“Passa a imperar a lei da oferta e procura, com predomínio do mercado 

interno e da disponibilidade de produção e a regionalização dos preços. 

Nesse momento, a indústria fica na mão do produtor se não contar com um 

estoque regulador, o que pela intensidade de capital de giro é inviável. O 

reflexo vai acabar repercutindo nos preços do frango, do porco, do boi e do 

óleo, contribuindo com a cota inflacionária do País.” 

 

 

4. APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO NA INDÚSTRIA DE FARELO 

  

 O intuito do trabalho, nos itens anteriores, foi demonstrar teoricamente o que trata a 

Teoria da Economia dos Custos de Transação, bem como, o Agronegócio, o Sistema 

Agroindustrial, as cadeias (filières) e a indústria de óleo e farelo, perpassando por variáveis 

importantes para a atividade objeto de estudo. 

 No entanto, para prosseguirmos na aplicação dos conceitos, devemos relembrar algumas 

considerações importantes para que o objetivo do trabalho não se perca em meio às 

informações que se fizeram necessárias para correta compreensão do tema. 

 Saliento que o custo de transação engloba os custos não relacionados a produção, mas 

que acontecem a partir da relação entre os agentes, no caso, das relações que emergem entre a 

produção (agricultura) e a fazenda, ou, entre a fazenda e após a fazenda (figura 2), ou ainda, 

entre a agricultura e a indústria (figura 4). Os custos de transação são os custos para manter 

esses relacionamentos. 

 Vimos que a empresa é uma estrutura de governança alternativa em relação ao mercado 

e que as transações são classificadas de acordo com os mecanismos de governança, por isso, 

existe uma relação direta com a especificidade da transação, pois, quanto mais específico é 

um ativo, mais ele está associado a formas de dependência bilateral. Ou seja, quanto mais 

específico é determinado ativo, mais vulnerável está a empresa em relação ao mercado.  

                                                           
91 Esse tema é abordado no artigo intitulado “A crise no agronegócio e a recuperação judicial” do profº Bruno de 

Castro de Oliveira, publicado em 06/11/2015.  
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 Nesse sentido, o entendimento de ZYLBERSZTAJN é de que a especificidade dos 

ativos representa o mais importante indutor da forma de governança, uma vez que ativos mais 

específicos estão associados a formas de dependência bilateral que irá implicar na 

estruturação de formas organizacionais apropriadas.92 Dessa maneira, aludido autor observa 

que a especificidade é uma variável que implica na existência de custos associados à 

impossibilidade de utilização alternativa do determinado ativo93.  

 Caso o nível da variável seja baixo, as negociações acontecerão na forma de um 

mercado “spot” alinhado a lei contratual clássica94. No entanto, se o nível da especificidade 

aumentar, acrescentam-se custos ao processo de renegociação95.  

 O gráfico produzido por WILLIAMSOM (apud ZYLBERSZTAJN96), figura 8, mostra 

o critério para determinar a governança, mediante a utilização da variação na especificidade 

dos ativos, bem como, indica a perda de eficiência das formas de coordenação, na medida em 

que a especificidade dos ativos se eleva97. Ou seja, de acordo com o nível de especificidade 

dos ativos, será possível sugerir qual a forma de governança é mais eficiente, portanto, será 

delineado qual a forma de contratação é mais eficiente, dado à especificidade dos ativos. 

 

Figura 8 – Formas de Governança e Especificidade dos Ativos98 

 
                                                           
92 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 24. 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 Idem. 
96 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 35. 
97 Idem. 
98 (M) = organização da produção via Mercado; (H) = via hierárquica; e, (X) = mista. 
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Fonte: Williamson, 1988, por Zylbersztajn99. 
 

 CAVALLI relaciona a especificidade de um ativo à especificidade física, do local, de 

um recurso humano (p.ex., learning by doing), ativos dedicados a uma função específica a 

pedido do cliente, à marca, temporal e do know-how decorrente do processo100. Contudo, nos 

ateremos apenas às duas primeiras: especificidade física e especificidade do local. 

 

 

4.1 ESPECIFICIDADE FÍSICA 

  

 A especificidade física de um ativo refere-se à necessidade de se realizar investimentos 

para adaptar determinado ativo para um uso específico, reduzindo assim, o seu valor para usos 

alternativos101.  

 Para examinar se o ativo apresenta especificidade física, ou, se é possível adaptar para 

outro ativo,  utilizarei os dados fornecidos pela Associação Brasileira de Óleos Vegetais  

(ABIOVE)102.  

 A ABIOVE elabora anualmente, desde 2003, pesquisa sobre a capacidade instalada da 

indústria de óleo vegetal que determina a capacidade total de processamento e refino de óleos 

vegetais no Brasil, sub-regiões e estados103. A pesquisa contempla o número de plantas ativas 

e inativas de processamento em todo o território nacional104. Para tanto, há um apanhado das 

indústrias, localização da unidade e qual a commodity da qual deriva o óleo produzido.  

 A pesquisa de 2014 (anexo C), contemplou 117 unidades de processamento, das quais, 

94 encontravam-se ativas e 18 paradas. Com relação ao grão utilizado, a pesquisa demonstrou 

que, do total apresentado, 107 unidades utilizaram a soja, 4 unidades usaram soja e outro(s) 

grão(s), e, apenas, 6 unidades não utilizaram a soja. 

 

                                                           
99ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova 

Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 92. 
100 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 180. 
101 Idem. 
102 A ABIOVE tem como objetivo representar as indústrias de óleos vegetais, cooperar com o governo brasileiro 

na execução das políticas que regem o setor, promover os produtos brasileiros, fornecer suporte para seus 

associados, gerar estatísticas e preparar estudos setoriais. Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS. ( Disponível em: 

http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=missao&area=My0xLTE= ) 
103 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística. 
104 Idem. 

http://www.abiove.org.br/site/index.php?page=missao&area=My0xLTE
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Gráfico 1 - Grãos utilizados na indústria de processamento em 2014 

 

 

 Depreende-se da pesquisa elaborada pela ABIOVE que 2 das 10 unidades que não 

processaram apenas soja estão paradas. Portanto, examinarei as unidades restantes, mediante 

pesquisa nos sites das mesmas, a fim de compreender sua atividade e a adaptabilidade da 

planta industrial. As unidades em comento pertencem às empresas: BUNGE 

(Rondonópolis/MT), Caramuru (Itumbiara/GO), Cocamar (Maringá/PR), Louis Dreyfus 

Commodities (Paraguaçu Paulista/SP e Itumbiara/SP), Óleos Menu (Guararapes/SP), Portal 

Óleos Vegetais (Vilhena/RO) e Warpol (Giruá/RS). 

 

i. A BUNGE atua no processamento de oleaginosas para a produção de farelos e óleo 

vegetal bruto para venda para produtores e gado, produtores de ração animal, food 

service, indústria de biocombustível, entre outros105. A unidade opera no processamento 

de algodão (prensa) e no processamento de soja (solvente) 106. Porém, as máquinas são 

diferentes e processam apenas um grão107.  

 

ii. A Caramuru atua tanto no processamento de soja, como de girassol. Contudo, o 

processamento de soja está elencado no ramo de commodities 108 , ao contrário do 

girassol, que consta na lista dos produtos de consumo, produzido pela marca Sinhá109, 

integrante do Grupo Caramuru. 

 

                                                           
105 BUNGE. Agronegócio. 
106 BUNGE. Unidades. 
107  Informação confirmada em ligação feita à unidade de Rondonópolis no dia 23/11/2015, às 11:05:00. 

Telefone: (66) 3411-1600. Disponível em: http://www.bunge.com.br/Bunge/Unidades.aspx 
108 CARAMURU. Commodities. 
109 CARAMURU. Produtos de Consumo. 

Soja (Ativa)

Soja (Parada)

Amendoim, algodão e girassol

Algodão

Soja, canola e girassol

Soja e girassol

Soja, algodão, canola e girassol
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iii. A Cocamar 110, elenca dois ramos distintos: indústria e produto. Na indústria, a empresa 

moi e possui estruturas de refino e envase soja, além de utilizar o algodão para indústria 

de fios. O ramo de produtos é responsável pela produção de óleos de girassol, canola e 

milho que são direcionados a um público gourmet. 

 

iv. A Louis Dreyfus Commodities111  atua nos mercados de soja e caroço de algodão. 

Comercializa as marcas próprias de óleo de soja refinado Vila Velha e Valência, é a 

maior empresa no processamento de caroço de algodão e conta com a marca de farelo 

Pagador. As unidades em referencia atuam apenas com algodão. A empresa é uma das 

maiores no mercado brasileiro de comercialização de algodão e no processamento de 

caroço de algodão.112. 

 

v. Óleos Menu - atuante no processo de fabricação de óleo de caroço de algodão, obtém 

ainda como subprodutos: línter enfardado, casca moída e briquetada, farelo e borra. Seu 

processamento diário é de aproximadamente 700 toneladas de sua matéria-prima, o 

caroço de algodão113.  

 

vi. Portal Óleos Vegetais114 atua com soja e girassol. No entanto, a empresa começou com 

uma indústria de soja e, posteriormente, instalou uma nova planta industrial com 

capacidade para produzir e instalar óleo de girassol.  

 

vii. Por fim, a Warpol115, atuante nos mercados de soja, canola e girassol. Atualmente, a 

capacidade da sua principal unidade industrial localizada em Rincão dos Coimbras, 

município de Giruá (RS), é de 600 ton/dia de soja, 400 ton/dia de canola e 450 ton/dia 

de girassol. A Warpol utiliza a mesma planta, alterando apenas alguns equipamentos 

para processar diferentes grãos116. 

 

 No universo de unidades estudadas, apenas a Warpol adaptou a planta industrial para 

processar diferentes grãos para a mesma finalidade: processamento. Dessa maneira, em 

                                                           
110 COCAMAR. Indústrias: Complexo Industrial. 
111 LOUIS DREYFUS COMMODITIES. Plataforma de atuação. 
112 LOUIS DREYFUS COMMODITIES. Números. 
113 ÓLEOS MENU. Quem somos. 
114 PORTAL ÓLEOS VEGETAIS. Empresa. 
115 WARPOL. História de desafios e desenvolvimentos. 
116 Informação adquirida em ligação feita à unidade de Rincão das Coimbras no dia 23/11/2015, às 11:40:00. 

Telefone: (55) 9658-1923. Disponível em: http://www.warpol.com.br 
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comparação com as unidades que apenas utilizam uma espécie de grão, a especificidade física 

para a Warpol será diferente, razão pela qual, será cabível duas análises no presente item. 

  No caso da Warpol, o ativo é menos específico, pois, há a possibilidade de utilização 

alternativa da indústria. Ou seja, ela pode ser adaptada para esmagar outros grãos – canola e 

girassol-, de forma que não fica vinculada necessariamente à soja. Essa empresa está menos 

vulnerável em relação ao mercado, e, portanto, menos vulnerável ao oportunismo. Assim, 

sendo o nível de especificidade do ativo baixo, as negociações serão alinhadas à lei contratual 

clássica117, por meio de contrato via mercado.  

 Por outro lado, se o nível de especificidade dos ativos aumentar, serão acrescidos 

custos ao processo de renegociação, resultando na necessidade de arbitragem ou mesmo de 

remoção do contrato de uma estrutura de governança via mercado 118 . Essa é a hipótese 

vislumbrada nos demais casos, nos quais restou comprovado que a especificidade física do 

ativo soja é alto, uma vez que a indústria não possui adaptabilidade para funcionar com outro 

ativo.  

Diante dessa informação, a organização interna - por meio da integração vertical – 

implicará em melhores prêmios para a indústria119, em detrimento da possibilidade de que os 

fornecedores de soja das referidas localidades possam agir oportunisticamente por obterem a 

informação de que a soja é indispensável para o funcionamento daquela indústria. Isto porque, 

a Economia dos Custos de Transação prevê que os seres humanos possuem a racionalidade 

limitada, logo, não podem prever antecipadamente todas as possibilidades ex ante, razão pela 

qual, os contratos são necessariamente incompletos, abrindo margem à oportunismos na 

renegociação dos contratos, podendo levar, ainda, à apropriação da quase-renda. 

No entanto, ZYLBERSZTAJN implica que o mercado ou as formas mistas, também, 

podem prover os incentivos e controles necessários ao atingimento de eficiência na produção 

ou na distribuição dos produtos, pois os contratos podem ser projetados de maneira a garantir 

a sequência daquele grupo de transações120.  

                                                           
117 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da 

Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 140. 
118 Idem. 
119 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da 

Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 141. 
120 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da 

Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 142. 
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Desse modo, embora a organização interna implique em melhores resultados, a indústria 

pode obter incentivos à forma híbrida (mista), caso os contratos estejam alinhados à repetição 

de determinada transação, vez que ambos agentes buscarão acordos eficientes em busca de 

melhores resultados. 

 

 

4.2 ESPECIFICIDADE DO LOCAL 

  

 A especificidade do local, por sua vez, cuida da proximidade geográfica dos 

contratantes, para reduzir custos de transporte ou estoque, dificultando a realocação destes 

ativos121.  

 Quanto à agroindústria, WRIGHT 122  (apud BULHÕES e CAIXETA) afirma que o 

aproveitamento do potencial de expansão da produção de grãos depende do estabelecimento 

de um sistema eficiente de transporte. Para tanto, referido sistema deve comportar grandes 

volumes a custos baixos, a fim de que o setor de grãos aumente sua contribuição ao 

abastecimento interno e mantenha sua posição no mercado internacional 123 . Por isso, a 

especificidade do local é importante, pois, quanto maior a capacidade de produção de soja, 

menores serão os gastos com transporte e armazenamento, e, por sua vez, menos específico 

será o ativo.  

 Não obstante, é importante analisar a capacidade de armazenamento nas regiões 

próximas às industrias, pois quanto maior a probabilidade de deslocamento, mais específico 

será o ativo e maior será o custo de transação. 

 Assim, para concluir se há ou não especificidade do local, elencarei os estados que 

possuem indústrias de óleo e farelo, bem como, os estados produtores de soja e a relativa 

capacidade de armazenamento de estoques.  

 A figura 9 elenca as indústrias e as respectivas capacidades instaladas e a figura 10 

exprime um comparativo entre a capacidade produtiva da indústria, a capacidade de 

armazenagem e a produção de soja nos estados. 

 

                                                           
121 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 180. 
122 BULHÕES, Ronaldo; CAIXETA F., José Vicente. Análise da distribuição logística da soja na região Centro-

Sul do Brasil através de um modelo de equilíbrio espacial. Teoria e Evidência Econômica, v. 8, n. 15, p. 11-23, 

2000. 
123 Idem. 
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Figura 9 – Capacidade Instalada de Processamento de Oleaginosas em 2014 (por região) 

Região/Estado UF 
2014 

Ton/dia % 

Centro-Oeste   74.585 41% 

Mato Grosso MT 40.410 22% 

Goiás GO 23.585 13% 

Mato Grosso do Sul MS 10.590 6% 

Distrito Federal DF 0 0% 

Sul   68.135 38% 

Paraná PR 35.745 20% 

Rio Grande do Sul RS 29.190 16% 

Santa Catarina SC 3.200 2% 

Sudeste   23.873 13% 

São Paulo SP 14.773 8% 

Minas Gerais MG 9.100 5% 

Nordeste   11.491 6% 

Bahia BA 6.691 4% 

Piauí PI 2.800 2% 

Maranhão MA 1.500 1% 

Pernambuco PE 400 0% 

Ceará CE 100 0% 

Norte   2.300 1% 

Amazonas AM 2.000 1% 

Rondônia RO 300 0% 

Brasil   180.384 100% 

 Fonte: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística124 

 

 De acordo com a ABIOVE (2014), os estados que possuem industrias, são: Amazonas, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São 

Paulo.  

 

Figura 10 – Comparativo entre a capacidade produtiva da indústria, capacidade de 

armazenagem e produção de soja 

                                                           
124 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS.  Estatística. 
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 Fonte: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística 

 

 Os estados produtores de soja, consoante o comparativo de área, produtividade e 

produção apresentado pela CONAB (Anexo D125), são: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso 

do Sul,  Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina e São Paulo. 

 A figura 10 demonstra que, entre 15 estados, apenas 5 (Amazonas, Ceará, Goiás, 

Pernambuco e São Paulo) não produziram soja e/ou não produziram o suficiente para suprir o 

mercado estadual, tendo em vista a capacidade produtiva da indústria. Assim, infere-se que a 

especificidade ativa do local no Amazonas, Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo, com base 

nessa informação, será maior que nos demais estados, de forma que o custo de transação será 

menor se indústria optar pela integração vertical. Ao passo que nos demais estados, o mercado 

estará menos exposto a comportamentos oportunistas126, consequentemente, podendo optar 

por adquirir a commodity no mercado ou pela forma híbrida. 

 No entanto, é importante ressaltar que a safra 14/15 produziu no Centro-Sul 83.854.400 

t de soja (anexo D), numero que comporta a capacidade industrial da macrorregião de 

                                                           
125  COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra brasileira grãos: 

monitoramento agrícola – cultivos de inverno (safra 2015) e de verão (safra 2015/2016). 
126 ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000, p. 48. 

Figura 8 – Comparativo entre a capacidade produtiva da industria e capacidade de 
armazenagem 

 

  
*  Considerando um ano com 300 dias (10 meses de 30 dias). 
 

 

Região/Estado Ton/dia Ton/ano*  
Capacidade de 
armazenagem 

(t) 

Produção  
Safra 14/15 

Centro-Oeste     

Mato Grosso 40.410 12.123.000 32.955.487 28.018.600 

Goiás 23.585 7.075.500 12.001.714 8.625.100 

Mato Grosso do 

Sul 
10.590 3.177.000 8.406.132 7.177.600 

Sul     

Paraná 35.745 10.723.500 28.697.691 17.210.500 

Rio Grande 

do Sul 
29.190 8.757.000 28.441.338 14.881.500 

Santa 

Catarina 
3.200 960.000 5.119.394 1.920.300 

Sudeste     

São Paulo 14.773 4.431.900 11.421.338 2.366.500 

Minas Gerais 9.100 2.730.000 8.406.132 3.507.000 

Nordeste     

Bahia 6.691 2.007.300 4.548.997 4.180.700 

Piauí 2.800 840.000 1.044.088 1.833.800 

Maranhão 1.500 450.000 2.457.827 2.069.600 

Pernambuco 400 120.000 661.222 - 

Ceará 100 30.000 384.575 - 

Norte     

Amazonas 2.000 600.000 349.030 - 

Rondônia 300 90.000 733.551 732.900 
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49.977.900 t/ano, de forma que é possível suprir a produção de todos os estados da região 

centro-oeste, sudeste e sul, englobando os estados de Goiás e São Paulo. Na região Norte-

Nordeste, no mesmo período, a produção foi de 12.388.900 t de soja para uma indústria com 

capacidade produtiva de 4.137.300 t. Ademais, verifica-se que as fábricas localizadas no 

Ceará127 e Pernambuco128 não estão funcionando. 

 Entretanto, ao analisarmos a produção em comparação com a capacidade produtiva de 

cada macrorregião, o número de toneladas de soja produzida, é capaz de suprir a indústria. 

Com base nessa assertiva, diminui a especificidade ativa local, de forma que as industrias, ao 

comprarem o grão do mercado, tem diminuída a probabilidade de oportunismo e apropriação 

de “quase-renda”. 

 Tendo em vista que a especificidade geográfica também varia de acordo com o estoque, 

é mister observar que, de acordo com a figura 5 (item 3.3.2.1.), o estoque nacional resultante 

no ano 2014, foi de 2.393.000 t. Ademais, a média do estoque dos anos 2005-2014 foi de 

3.7779.000 t. Além disso, o mapa da capacidade estática dos armazéns, apresentado no anexo 

E129, corrobora o entendimento de que os estados possuem capacidade de armazenagem de 

grãos maior que a capacidade instalada das indústrias de óleo e farelo dos respectivos estados.  

 Dessa maneira, tendo em vista que cada macrorregião é capaz de produzir e armazenar 

grãos que suprem a capacidade produtiva da indústria, a especificidade local é baixa, não se 

fazendo necessário maior controle por intermédio da integração vertical, possibilitando a 

contratação com o mercado ou pela forma híbrida. 

 

 

4.3 ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS E COMPRA DE SOJA 

  

 Embora existam algumas particularidades nas variáveis estudadas – lembrando que 

existem muitas outras no agronegócio que não foram verificadas com detalhe no presente 

trabalho -, depreende-se que o mercado de soja, em detrimento da especificidade física e 

local, é capaz de alimentar as industrias de óleo e farelo no espaço nacional.  

 A partir disso, verificamos que, em sendo a especificidade ativa baixa, há indicação de 

que, em caso de ruptura dos contratos, os agentes não sofrerão perdas, pois, há possibilidade 

                                                           
127 Fábrica da empresa Cocentral, localizada em Fortaleza (CE). 
128 Fábrica da empresa Nossa Soja, localizada em Petrolina (PE). 
129 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Consulta de Capacidade Estática. 
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de contratar com outros agentes do mercado130. Será aplicável a lei contratual clássica na 

transação entre produtor agrícola e a indústria, pois não há impactos de longo prazo que não 

sejam passíveis de ser remediados em caso de falha contratual131. ZYLBERSZTAJN ressalta 

que em casos específicos, onde há grandes corporações que demandam tecnologia de uso 

específico e reservado, podem ser desenvolvidos arranjos contratuais bilaterais e salvaguardas 

introduzidas no desenho contratual para fazer face ao risco associado às eventuais 

descontinuidades contratuais132. 

  Em contrapartida, CAVALLI sustenta que quanto maior a especificidade dos ativos e 

maior a incerteza, maior será́ o incentivo para incorrer em maiores custos para redigir o 

contrato da forma mais detalhada possível e de prolongar o seu prazo de duração133. A 

especificidade dos ativos, aliada à incerteza, constitui um desincentivo para recorrer a 

relações contratuais a longo prazo134.  

 Nesse diapasão, ante a necessidade de renegociação de contratos incompletos, há maior 

risco de que o outro contratante, oportunisticamente, buscar apropriar-se da “quase-renda”135. 

A reunião de oportunismo com especificidade de ativos é um forte incentivo à integração 

vertical, em que os ativos devem ser de propriedade de uma só das partes contratantes, a fim 

de economizar custos e evitar os riscos de apropriação oportunística de “quase-renda” de 

ativos específicos136. 

 Por fim, mediante a lição de ZYLBERSZTAJN137, no tocante às industrias de insumos: 

 

“Ao mesmo tempo que as indústrias de insumos tendem a depender dos 

agentes especializados e com presença geográfica local, para a 

distribuição dos seus produtos, dada a característica concentrada destas 

indústrias, elas tendem a disputar os revendedores de maior presença nas 

regiões de demanda. A estratégia que emerge é a da tentativa de uma 

relação contratual mais estável e de longo prazo entre as indústrias e os 

revendedores, que por sua vez tendem a não trabalhar apenas com um único 

produto de determinada linha.” 

                                                           
130 ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 

Paulo: Pioneira, 2000, p. 36. 
131 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da 

Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 181. 
132 Idem. 
133 CAVALLI, Cássio. EMPRESA, DIREITO E ECONOMIA: elaboração de um conceito jurídico de 

empresa no direito comercial brasileiro contemporâneo a partir do dado teórico econômico. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p. 179. 
134 Idem. 
135 Idem. 
136 Idem. 
137 ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e Coordenação do Agribusiness: uma aplicação da 

Nova Economia das Instituições. Associate professorship thesis. University of São Paulo (USP), School of 

Economics and Business Administration, 1995, p. 179. 
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CONCLUSÃO 

 

 O objetivo do presente trabalho consistiu em encontrar qual operação de compra de 

soja, no âmbito da indústria de óleo e farelo, traz o menor custo de transação, à luz da Teoria 

da Economia dos Custos de Transação. 

 Tendo em vista que a Economia dos Custos de Transação entende que os seres humanos 

possuem a racionalidade limitada, razão pela qual, os contratos formulados por eles são, 

necessariamente, incompletos, uma vez que é impossível antecipar todos os possíveis 

acontecimentos ex ante e, por isso, é importante para a teoria o estudo das formas de solução 

ex post.  

 Também vimos que existem dimensões importantes, são elas: especificidade dos ativos, 

frequência e incerteza. A variação de cada dimensão poderá acarretar em maior ou menor 

possibilidade de ação oportunística por parte dos agentes, e, consequentemente, de 

apropriação de “quase-renda”. 

 Isso corrobora o entendimento de que a formulação de contratos é importante, no 

entanto, a forma de governança, a depender do cenário encontrado em determinada 

localidade, poderá aumentar ou diminuir o custo de transação, influindo no tipo de contrato 

mais apropriado (mais eficiente) aos agentes, indústria de óleo e farelo e produtor rural: 

integração vertical, mercado ou estrutura mista. 

 É mister ressaltar que o mercado de commodities possui muitas variáveis importantes 

para sua compreensão138, pois é dependente de muitos fatores alheios ao próprio produtor e à 

indústria, tornando este um mercado complexo e de alto risco. No entanto, na entrevista 

realizada com PAULO PALHANO restou demonstrado que, embora existam empresas que 

adotem o fechamento de contratos futuros e/ou contratos formais, existem outras que 

negociam com base na confiança, firmando apenas uma Confirmação de Negócio (a 

formulação de um contrato se dá ex post). 

  Assim, em sendo um mercado de alto vulto e de grande relevância nacional, o trabalho 

ganha maior importância. Por isso, passo ao teste da hipótese. 

A hipótese, inicialmente formulada, foi a de que seria mais eficiente para a indústria a 

organização por meio da  integração vertical. Para tanto, a proposta foi testar o contrato de 

                                                           
138 Dentre elas: políticas econômicas, financeiras e tributária; interferência cambial; Bolsa de Chicago; fatores 

climáticos; logística; localização, influência regional do grupo econômico, etc.  
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compra de soja em três cenários distintos, a saber: integração vertical, mercado e estrutura 

mista.  

Contudo, para que este teste fosse viável, seria necessário uma gama de informações, 

muitas das quais, oscilam quase que diariamente, fato que impossibilita o teste no modelo 

previamente formulado.  

Todavia, no item 4, a análise ocorreu com a aplicação do conceito de especificidade dos 

ativos nas esferas física e local para compreensão da viabilidade de cada tipo de contratação, 

em detrimento da possibilidade de haver maior ou menor risco de oportunismo e, 

consequentemente, maior ou menor custo de transação.  

Quanto ao exame da especificidade física, restou comprovado que a especificidade 

física do ativo soja é alto, uma vez que a indústria não possui adaptabilidade para funcionar 

com outro ativo. Dessa maneira, a integração vertical possui menor custo de transação para a 

indústria, pois, em sendo um ativo muito específico e com pouca propensão à adaptabilidade, 

o mercado tende a agir de forma oportunística.  

Em contrapartida, o caso Warpol configura uma exceção, o ativo é menos específico, 

pois, há a possibilidade de utilização alternativa da indústria. Ou seja, ela pode ser adaptada 

para esmagar outros grãos – canola e girassol-, de forma que não fica vinculada 

necessariamente ao esmagamento do ativo soja. Essa empresa está menos vulnerável em 

relação ao mercado, e, portanto, menos vulnerável ao oportunismo. 

Quanto à especificidade local, as informações encontradas demonstraram que as 

macrorregiões são capazes de produzir e armazenar grãos em tal proporção que é capaz de 

suprir a capacidade produtiva da indústria, de maneira que a especificidade física do local é 

baixa, não se fazendo necessário maior controle por intermédio da integração vertical e 

possibilitando a contratação com o mercado ou pela forma híbrida.  

Assim, a hipótese formulada de que a integração vertical entre produção e indústria 

possuiria menor custo de transação não foi confirmada no exame da especificidade física e 

local – a não ser no caso específico da unidade da empresa Warpol.   
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ANEXO A: ENTREVISTA COM PAULO ROBERTO PALHANO 

 

Entrevista realizada em dia 31 de outubro de 2015 na sede do Grupo Palhano localizado 

no distrito industrial de Cuiabá/MT. 

 

Pergunta 1: Como é o dia-a-dia da indústria de farelo? Qual a capacidade dessa 

indústria? 

Em uma esmagadora de porte médio, com capacidade diária de esmagamento de 1.200 

toneladas, o volume necessário de soja anual para rodar a indústria é de aproximadamente 240 

mil toneladas (considerando 200 dias de jornada, com interrupções para manutenção e paradas 

técnicas), o que equivale a uma área plantada de 288 mil hectares (produção média de 50 

sacas por hectare). 

 

Pergunta 2: A soja é adquirida no mercado, é de produção própria ou há sistema 

misto (parte é adquirido do mercado e parte produzida pela empresa)?  

A escala de área inviabiliza um projeto de produção própria e de verticalização e mesmo 

no caso de um sistema misto produção/aquisição só é viável se o grupo econômico tiver a 

produção agrícola como parte do negócio, mas sem que haja vínculo específico de 

dependência com a produção industrial. 

 

Pergunta 3: Como é definido o valor do soja adquirido no mercado? 

A conjugação de fatores estratégicos como logística, localização e influência regional de 

mercado definem a melhor negociação para a produção. Como exemplo, se a área de 

produção estiver localizada em um local distante mais de 800 quilômetros da fábrica, o mais 

lógico é a comercialização com tradings ou empresas com maior proximidade ou estratégias 

de portos ou mesmo indústrias concorrentes. 

Na composição das planilhas de custos industriais, a exemplo de qualquer outra 

indústria, a conta é feita considerando o preço do grão descarregado na fábrica, independente 

de sua origem. Os negócios de compra são travados a partir das vendas de farelo de soja e 

óleo degomado, constituindo o que é denominado no mercado como negócio “casado” – o 

preço de  compra da matéria-prima é atrelado ao preço de venda da produção. 

A dinâmica de negociação no agronegócio é intensiva e o mercado pode mudar em 

questão de minutos, dependendo de fatores externos incontroláveis como especulação de 

investidores (que jogam na Bolsa de Chicago), climáticos, econômicos (quando a China se 
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encolhe o mercado para), tributários, ambientais e políticos. Decisões são tomadas em 

questões de minutos nas mesas de negociações e a concretização dessas negociações na 

maioria das vezes se antecipam à formalização de contratos. 

 

Pergunta 4: Como são elaborados os contratos de compra de soja?  

O usual, na prática, é a utilização de um instrumento denominado Confirmação de 

Negócio, na grande maioria intermediado por uma Corretora de Commodities, em que as 

partes combinam a negociação e estabelecem condições básicas como volume, preço, 

condições de entrega e pagamento, padrão de qualidade. Essa simples confirmação, na 

maioria das vezes até sem a assinatura das partes, é suficiente para dar início a um processo 

de embarque, transferência de estoques, pagamentos. Esse modelo vale tanto para a compra 

do soja como para a venda do farelo e do óleo e é praticado basicamente entre todas as 

empresas que atuam no agronegócio brasileiro. 

Este modelo assemelha ao antigo “fio de bigode” dos tempos antigos, quando a palavra 

dada valia mais que o documento escrito e se baseia numa relação de confiança mútua entre 

as partes. Os contratos formais, na maioria das vezes, são assinados somente para efeitos de 

auditorias legais, uma vez que a transação real aconteceu há muito tempo. 

 

Pergunta 5: Realizar grandes negociações apenas com a Confirmação de Negócio, 

sem a assinatura de um contrato formal, pode levar ao oportunismo? 

Sim, no outro lado da moeda, a obscuridade do oportunismo é presença constante no 

setor e é motivado principalmente pelas oscilações de mercados, ocorrendo quebras de 

contratos por parte de produtores e até compradores de farelo e óleo. As causas que justificam 

essas rupturas podem ser: atraso de embarque, pagamento e divergência quanto à qualidade 

do produto (um instrumento muito usado por importadores chineses e que aterrorizam o 

mercado).  

Para os negociadores menos comprometidos com a seriedade do negócio não faltam 

desculpas para cancelar um negócio e o mercado aceita essa ruptura como efeito negativo e os 

causadores passam a integrar uma “black list” em que são excluídos de futuras negociações, 

mas isso tudo sem judicializar. O mercado atua seletivamente através da confiabilidade. 

Essa mesma suscetibilidade à influencia de fatores extemporâneos e incontroláveis, 

como quebra de safra em virtude de clima e produção, pode também levar à quebra de 

contratos por parte de produtores ou industrias que realizam negócios futuros, quando se 

negocia preços antecipados para uma entrega futura. Para essas situações emergenciais, 
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levando em conta o travamento das negociações, o mercado dispõe de ferramentas como o 

“wash-out” para o caso em que o comprador tem que ir ao mercado para comprar o volume 

contratado por um preço acima e o vendedor assume e paga a diferença de preço entre a sua 

venda e o custo do comprador. 

  

Pergunta 6: Existem interferências externas no agronegócio?  

O agronegócio constituí umas das principais fontes de divisas por produzir commodity 

na forma de proteína e energia no caso do complexo soja e o custo de produção depende dos 

rumos das políticas econômicas e financeiras vigentes no país, com forte dependência do 

câmbio que regula os preços dos insumos e defensivos importados. O setor caminha no fio da 

navalha e qualquer oscilação cambial causa um efeito direto no custo e no resultado, 

principalmente para os produtores e empresas pequenas e médias que ficam mais expostos 

diante do alto custo dos “hedges” cambiais que exigem capital para cobrir as  perdas causadas 

pelas oscilações das moedas internacionais, com predomínio do dólar norte americano. 

 

Pergunta 7: Qual o custo de uma lavoura de soja? 

O custo de uma lavoura plantada no Mato Grosso – maior produtor de soja do Brasil -, 

IMEA é de R$ 3.353,27 por hectare no mês de setembro de 2015139,  exigindo um capital 

intensivo para a produção e a alavancagem do produtor junto às tradings, industrias de 

insumos e defensivos e aos bancos. A excessiva burocracia do financiamento das instituições 

financeiras e a lentidão diante da dinâmica da produção favorecem esse quadro. 

Os produtores em sua maioria são competentes da porteira para dentro, como costumam 

dizer, mas são penalizados pelas políticas econômicas governamentais de financiamento, 

infra-estrutura e logística. Essas limitações, no caso dos menos capitalizados, forçam a um 

endividamento crescente no setor do agronegócio e como fenômeno deste processo explodem 

as Recuperações Judiciais requeridas por empresas e produtores pessoas fisícas. 

O processo de Recuperação Judicial pelas suas normativas, ao blindar o recuperando, 

abriu uma brecha para o não cumprimento de muitos contratos e constituindo um marco novo 

nas relações contratuais entre produtores, indústrias e exportadores, beneficiando ao mesmo 

tempo as empresas e produtores que buscam se recuperar de dificuldades financeiras e aqueles 

que se valem da lei para praticar o calote generalizado e o descumprimento de contratos. 

                                                           
139 O entrevistado não quis especular um valor e pediu que buscasse o dado oficial no site do IMEA. 

Fonte: http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/R410_CPSoja_09_2015.pdf. Acesso em 

17/11/2015 às 10:02:00. 

http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/R410_CPSoja_09_2015.pdf
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O agronegócio tem que ser encarado como uma cadeia onde elos se entrelaçam em uma 

corrente, que começa no plantio, manutenção da lavoura, colheita, armazenamento, logística, 

comercialização do grão (para exportação ou industrialização), industrialização e destinação 

de farelo de soja e óleo degomado para o mercado interno ou para os portos de Santos, 

Paranaguá. Os agentes nessa corrente são os produtores, os transportadores, os comerciantes, 

os exportadores e os industriais.  

 

Pergunta 8: Como o mercado está reagindo em meio a crise econômica? 

A crise econômica atual demonstra com clareza o efeito dominó ao que agronegócio é 

exposto e evidenciado no volume de requerimento junto a 1ª Vara (Recuperação Judicial) de 

Cuiabá, no Mato Grosso, de muitos pedidos de Recuperação Judicial de agentes do setor. 

Empresários do setor afirmam que este quadro criou um ambiente de contratos reversos, 

onde se busca mais a segurança financeira do que a garantia jurídica contratual, com 

prioridade para negociações de maior liquidez e menor risco nos casos das empresas de menor 

porte e exclusivamente sujeita aos abalos da politica nacional. Os grandes grupos 

transnacionais e multinacionais também sentem os mesmos efeitos em escala menor por 

contarem com proteção e financiamento internacional. 

Com a retração provocada pela incerteza do cumprimento dos contratos, aumentam os 

custos de produção na medida em que os produtores procuram se proteger da crise econômica 

segurando ao máximo a produção – soja equivale a dólar – e dificultando a aquisição dos 

volumes de soja que a indústria necessita nos momentos de entressafra e quando ocorre o 

chamado descolamento do mercado. 

 

Pergunta 9: O que é descolamento de mercado? 

O descolamento do mercado contraria os princípios básicos de formação de preços que 

se sustenta na cotação da Bolsa de Chicago (CBOT), prêmios (positivos ou negativos) de 

exportação e câmbio. Passa a imperar a lei da oferta e procura, com predomínio do mercado 

interno e da disponibilidade de produção e a regionalização dos preços. Nesse momento, a 

indústria fica na mão do produtor se não contar com um estoque regulador, o que pela 

intensidade de capital de giro é inviável. O reflexo vai acabar repercutindo nos preços do 

frango, do porco, do boi e do óleo, contribuindo com a cota inflacionária do País. 

 

Pergunta 10: Neste cenário, é possível a verticalização ocorrer de forma indireta? 
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Entre as contradições do setor do agronegócio e em específico do esmagamento de soja 

é que existe uma verticalidade devido a inter-relação que formam a sinergia produção-

logística-indústria, com uma ligação umbilical de dependência. Existe uma integração vertical 

como atividade, mas do ponto de vista estratégico da indústria não se viabiliza a produção 

agrícola própria como mantenedora de matéria-prima. A atividade de produção própria pode 

ser um meio, mas nunca um fim. A indústria depende da produção de terceiros para rodar. 

Como contrassenso de uma teoria de verticalidade direta, existe ainda os prazos para a 

produção de uma lavoura que gira desde a preparação até a colheita em torno de seis meses. 

Além de ser um dos maiores produtores do mundo – tratando de uma indústria pequena de 

1200 tons/dia, seriam necessários armazéns para manter em estoque um volume muito grande 

de 240 mil toneladas ou 4 milhões de sacas. 

Portanto, a verticalização ocorre de forma indireta e a melhor alternativa de compra de 

soja é participar ativamente do mercado no dia, com atenção total para as diversas variáveis 

que influenciam o setor como movimentos econômicos, climáticos, logísticos e comerciais. 
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ANEXO B: MODELOS DE CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO 

 

 

 

 
 

CUI ABÁ  -   MT,  28 DE OUTUBRO DE 2015.  
 

 
CONFI RMAÇÃO DE NEGÓCI O Nº  001268 

 
 
VENDEDOR.  
GLOBO I NDUSTRI A E COMERCI O DE ALI MENTOS 
RUA X, ESQUINA COM A RUA D, SN,  Compl.:  ,  DISTRITO INDUSTRIAL. 

CEP: 78098500     CUIABÁ  -  MT 

CNPJ/CPF: 18279787000138    IE: 134924703 

 
COMPRADOR.  
TEODORO ALBERTO SPI NA  E OUTROS 
 FAZENDA CORCOVADO, S/N°, SN,  Compl.:  ,  CAI 

CEP: 13315000     CABREÚVA  -  SP 

CNPJ/CPF: 08091140000124 IE: 233078241118        

 
 
MERCADORI A.   OLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO 

 

SAFRA.   SAFRA 2015        
 
QUALI DADE:   

 
 
 
QUANTI DADE:  
76,00 Ton (SETENTA E SEIS MIL KILOS)  

 
 
PREÇO:  R$ 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais por 

Tonelada)  
VALOR TOTAL A SER PAGO:  R$ 201. 400, 00 (Duzentos e Um Mil e 
Quatrocentos Reais) 

 
 
PAGAMENTO:  7 Dias Descarga - Depósito  
BANCO: BRADESCO AG: 0417  C/C: 340-9  
FAVORECIDO:  GLOBO I ND.  E COM.  DE ALI MENTOS 
 
ENTREGA:  
I MEDI ATA 
 
LOCAL ENTREGA/ RETI RADA:  POSTO NO ARMAZEM DO COMPRADOR EM CABREUVA/ SP.  
 
 
OBS. :  CORRETOR( A) :  BTM CORRETORA 
 
NEGOCI ADOR:  PAULO PALHANO 
 

 

__________________________________   _________________________________ 

TEODORO ALBERTO SPI NA  E OUTROS 

 
GLOBO I NDUSTRI A E COMERCI O DE 
ALI MENTOS 

 
 

Descr i ção Li mi t e I ndi ce 
ACI DEZ 2, 00 1, 00 
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CUI ABÁ  -   MT,  03 DE NOVEMBRO DE 2015.  
 

 
CONFI RMAÇÃO DE NEGÓCI O Nº  001288 

 
 
VENDEDOR.  
GLOBO I NDUSTRI A E COMERCI O DE ALI MENTOS 
RUA X, ESQUINA COM A RUA D, SN,  Compl.:  ,  DISTRITO INDUSTRIAL. 

CEP: 78098500     CUIABÁ  -  MT 

CNPJ/CPF: 18279787000138    IE: 134924703 

 
COMPRADOR.  
COOPERATI VA  SALTO VELOSO 
AVENIDA PIUDOSO, 0,  Compl.:  TRANSP,  CENTRO 

CEP: 89595000     SALTO VELOSO  -  SC 

CNPJ/CPF: 06292922000104 IE: 254774350        

 
 
 
MERCADORI A.   FARELO DE SOJA 46 % 
 

SAFRA.   SAFRA 2015 

        

 
QUALI DADE:   

 
 
 
QUANTI DADE:  
200,00 Ton (DUZENTOS MIL KILOS)  

 
 
PREÇO:  R$ 1.450,00 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais por 

Tonelada)  
VALOR TOTAL A SER PAGO:  R$ 290. 000, 00 (Duzentos e Noventa Mil Reais) 
 
 
PAGAMENTO:  30 Dias da NF - Boleto  

BANCO: BRADESCO  AG: 0417  C/C: 340-9 
FAVORECIDO:  GLOBO I ND.  E COM.  DE ALI MENTOS 
 
ENTREGA:  
I MEDI ATA 
 
LOCAL ENTREGA/ RETI RADA:  POSTO NO ARMAZEM DO COMPRADOR EM SALTO 
VELOSO/ SC.  
 
 
OBS. :  CORRETOR( A) :  VERSATI L CORRETORA 
 
NEGOCI ADOR:  PAULO PALHANO 
 

 

__________________________________   _________________________________ 

GLOBO I ND.  E COM.  DE ALI MENTOS COOPERATI VA  SALTO VELOSO 

Descrição Limite Indice 

UMIDADE 12,50 1,00 

PROTEINA BRUTA 46,00 1,00 
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ANEXO C: CAPACIDADE INSTALADA DE PROCESSAMENTO DE OLEAGINOSAS (toneladas/dia) – 2014 

Fonte: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística 

   Empresas  Localização da Unidade / Planta UF 
 Processo de 

Extração  
 Oleaginosas Processadas  

 

Situação 

da 

Unidade 

 1   3 Tentos Agroindustrial   Ijuí   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 2   ADM   Rondonópolis   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 3   ADM   Campo Grande   MS   Solvente   Soja   Ativa  

 4   ADM   Uberlândia   MG   Solvente   Soja   Ativa  

 5   ADM   Joaçaba   SC   Solvente   Soja   Ativa  

 6   ADM   Ipameri   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 7   Agrenco   Alto Araguaia   MT   Solvente   Soja   Parada  

 8   Agrenco   Carapó   MS   Solvente   Soja   Parada  

 9   Agrex (ex-Ceagro)   Goiatuba   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 10   Agrodanieli   Tapejara   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 11   Agrovigna   Rancharia   SP   Prensa e solvente   Amendoim, algodão, girassol   Parada  

 12   Algar Agro   Uberlândia   MG   Solvente   Soja   Ativa  

 13   Algar Agro   Porto Franco   MA   Solvente   Soja   Ativa  

 14   Amaggi   Lucas do Rio Verde   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 15   Amaggi   Itacoatiara   AM   Solvente   Soja   Ativa  

 16   APSA - Algodoeira Palmeirense   Rancharia   SP   Solvente   Algodão   Parada  

 17   Araguassú   Porto Alegre do Norte   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 18   Baldo   Encantado   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 19   Bianchini   Rio Grande   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 20   Bianchini   Canoas   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 21   Brejeiro   Orlândia   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 22   Brejeiro   Anápolis   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 23   Brejeiro   Rio Verde   GO   Prensa   Soja   Parada  

 24   BRF   Videira   SC   Solvente   Soja   Parada  
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 25   BRF   Toledo   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 26   BRF   Dois Vizinhos   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 27   BSBIOS   Passo Fundo   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 28   Bunge   Rondonópolis   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 29   Bunge   Rio Grande   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 30   Bunge   Luís Eduardo Magalhães   BA   Solvente   Soja   Ativa  

 31   Bunge   Nova Mutum   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 32   Bunge   Ponta Grossa   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 33   Bunge   Uruçuí   PI   Solvente   Soja   Ativa  

 34   Bunge   Luziânia   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 35   Bunge   Dourados   MS   Solvente   Soja   Ativa  

 36   Bunge   Rondonópolis   MT   Prensa   Algodão   Ativa  

 37   Camera   Santa Rosa   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 38   Camera   Estrela   RS   Solvente   Soja   Parada  

 39   Camera   São Luiz Gonzaga   RS   Solvente   Soja   Parada  

 40   Caramuru   Sorriso   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 41   Caramuru   Itumbiara   GO   Solvente   Soja e Girassol   Ativa  

 42   Caramuru   São Simão   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 43   Cargill   Uberlândia   MG   Solvente   Soja   Ativa  

 44   Cargill   Primavera do Leste   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 45   Cargill   Rio Verde   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 46   Cargill   Três Lagoas   MS   Solvente   Soja   Ativa  

 47   Cargill   Ponta Grossa   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 48   Cargill   Barreiras   BA   Solvente   Soja   Ativa  

 49   Cereal   Rio Verde   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 50   Clarion   Cuiabá   MT     Soja   Ativa  

 51   CLW / Helmut Tesmann   Camaquã   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 52   Coamo   Campo Mourão   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 53   Coamo   Paranaguá   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 54   Cocamar   Maringá   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 55   Cocamar   Maringá   PR   Solvente/Prensa   Soja/Algodão/Canola/Girassol   Ativa  
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 56   Coceagro*   Cruz Alta   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 57   Cocentral   Fortaleza   CE   Solvente   Soja   Parada  

 58   Comigo   Rio Verde   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 59   Comigo   Rio Verde   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 60   Coopavel   Cascavel   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 61   Cooper Agraria   Guarapuava   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 62   Cooperativa Agroindustrial Lar   Céu Azul   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 63   Cooperalfa   Chapecó   SC   Solvente   Soja   Ativa  

 64   Copacol   Cafelândia   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 65   Correcta   Ponta Porã   MS   Solvente   Soja   Ativa  

 66   Diplomata   Cascavel   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 67   DuPont (ex-Solae do Brasil)   Esteio   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 68   Dureino   Teresina   PI   Solvente   Soja   Ativa  

 69  

 EBE - Empresa Brasileira de 

Esmagamento   Rancharia   SP   Solvente   Soja   Parada  

 70   Giovelli   Guarani das Missões   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 71   Giovelli   Guarani das Missões   RS   Desativador   Soja   Ativa  

 72   Giovelli   Guarani das Missões   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 73   Granol   Anápolis   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 74   Granol   Cachoeira do Sul   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 75   Granol   Oswaldo Cruz   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 76   Granol   Bebedouro   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 77   Granosul*   Cambé   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 78   Grupal   Cuiabá   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 79   Grupal   Cruz Alta   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 80   Imcopa   Araucária   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 81   Imcopa   Cambé   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 82   Insol   Ponta Grossa   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 83   Insol   Maringá   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 84   Lasa*   Ipameri   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 85   Louis Dreyfus Commodities   Alto Araguaia   MT   Solvente   Soja   Ativa  
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 86   Louis Dreyfus Commodities   Ponta Grossa   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 87   Louis Dreyfus Commodities   Jataí   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 88   Louis Dreyfus Commodities   Paraguaçu Paulista   SP   Solvente   Algodão   Ativa  

 89   Louis Dreyfus Commodities   Itumbiara   GO   Solvente   Algodão   Ativa  

 90   Menu   Guararapes   SP   Solvente/Prensa   Algodão   Ativa  

 91   Nidera   Cambé   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 92   Noble   Rondonópolis   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 93   Nossa Soja   Petrolina   PE   Solvente   Soja   Parada  

 94   Oleoplan   Veranópolis   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 95   Oleoplan   Iraquara   BA   Solvente   Soja   Ativa  

 96   Olfar   Erechim   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 97   Olvebasa*   Barreiras   BA   Solvente   Soja   Ativa  

 98   Olvego   Pires do Rio   GO   Solvente   Soja   Ativa  

 99   Ovelpar   Cuiabá   MT   Solvente   Soja   Parada  

 100   Portal   Vilhena   RO   Solvente   Soja e Girassol   Ativa  

 101   Producampo   Cuiabá   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 102   Santa Rosa   Clevelândia   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 103   Sebben   Marau   RS   Solvente   Soja   Ativa  

 104   Selecta   Araguari   MG   Solvente   Soja   Ativa  

 105   Sina   Bauru   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 106   Sina   Orlândia   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 107   Sina   Santo Anastácio   SP   Solvente   Soja   Parada  

 108   Sipal   Fátima do Sul   MS   Solvente   Soja   Parada  

 109   Sipal   Ibiporã   PR   Solvente   Soja   Parada  

 110   Socceppar   Bataguassú   MS   Solvente   Soja   Parada  

 111   Sodru   São Joaquim da Barra   SP   Solvente   Soja   Ativa  

 112   SPBIO   Guaíra   SP   Solvente   Soja   Parada  

 113   Sperafico*   Cuiabá   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 114   Sperafico   Marechal Cândido Rondon   PR   Solvente   Soja   Ativa  

 115   Tauá   Nova Mutum   MT   Solvente   Soja   Ativa  

 116   Tauá   Nova Mutum   MT   Prensa   Soja   Parada  



66 

 

 117   Warpol   Giruá   RS   Solvente   Soja/Canola/Girassol   Ativa  

 

(*) Planta Arrendada 
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Anexo D: COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO (Soja) 

 
Fonte: CONAB 

Nota: Estimativa novembro/2015 
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Anexo E: MAPA DA CAPACIDADE ESTÁTICA DOS ARMAZÉNS 

Fonte: CONAB (2015) 

UF 

Convencional Granel Total 

Quantidade Capacidade (t) Quantidade Capacidade (t) Quantidade 
Capacidade 

(t) 

AC 14 28.279 1 1.000 15 29.279 

AL 57 201.861 16 348.856 73 550.717 

AM 17 37.132 8 311.898 25 349.030 

AP 4 6.276     4 6.276 

BA 357 956.577 305 3.592.420 662 4.548.997 

CE 92 216.575 10 168.000 102 384.575 

DF 58 153.175 38 328.755 96 481.930 

ES 241 640.417 18 748.041 259 1.388.458 

GO 286 1.297.204 594 10.704.510 880 12.001.714 

MA 39 135.265 126 2.322.562 165 2.457.827 

MG 769 3.207.732 463 5.732.815 1.232 8.940.547 

MS 188 668.025 674 7.738.107 862 8.406.132 

MT 372 1.944.121 1.802 31.011.366 2.174 32.955.487 

PA 81 210.670 60 658.134 141 868.804 

PB 25 58.509 4 41.330 29 99.839 

PE 34 215.105 9 446.117 43 661.222 

PI 53 110.796 93 933.292 146 1.044.088 

PR 1.177 4.634.096 1.906 24.063.595 3.083 28.697.691 

RJ 18 133.673 2 25.180 20 158.853 

RN 20 58.210 2 5.287 22 63.497 

RO 84 211.582 51 521.969 135 733.551 

RR 14 35.406 13 112.069 27 147.475 

RS 1.011 2.660.270 3.668 25.781.068 4.679 28.441.338 

SC 310 783.611 658 4.335.783 968 5.119.394 
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SE 1 3.200     1 3.200 

SP 677 4.063.928 467 7.357.410 1.144 11.421.338 

TO 53 314.469 89 1.341.465 142 1.655.934 

Total Geral 6.052 22.986.164 11.077 128.631.029 17.129 151.617.193 
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