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RESUMO

Este artigo pautou-se na possibilidade do escoamento da soja mato-grossense via modal ferroviário como sendo uma alternativa viável ao uso 
excessivo da rodovia. Inicialmente, partimos da premissa que sendo a soja um dos principais commodities brasileiros de exportação e sendo 
largamente consumido pelo mercado interno do país, apresenta por suas características um escoamento muito aquém da situação mínima 
necessária ao transporte. Situação que é agravada pela baixa eficiência da matriz ferroviária e, pelas péssimas condições das estradas em que o 
grão é escoado, como exemplo mais emblemático e conhecido, podemos citar o caso BR-163, que pode ser considerada a principal via entre o 
Centro-Oeste e os portos do Arco Norte. Porém devido as condições precárias que tal rodovia apresenta no período da colheita da soja, sendo 
intransitável durante alguns períodos, opta-se por outro caminho, quase sempre como destino final o porto de Santos no estado de São Paulo ou 
outros portos da região Sudeste e até mesmo portos do Sul do Brasil. Tal escolha encarece o frete, devido a necessidade de se percorrer uma 
maior distância entre as zonas produtoras e os portos, adicionando-se a isso a baixa atratividade das possibilidades intermodais. Sendo assim,o 
ineficiente sistema de transportes brasileiro dificulta que o país transforme sua vantagem na produção de grãos, em competitividade no mercado 
internacional. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar na posição da soja, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que tem como principal 
modal de escoamento da soja o modal hidroviário. O atual cenário da matriz de transportes brasileira e sua predominância na utilização das 
rodovias, no processo de transporte até os portos, favorece o surgimento de gargalos, não só logísticos como também financeiros e institucionais, 
herança de anos de descaso do poder público e de políticas de regulamentação pouco atuantes, o que teve como consequência um crescimento 
desordenado do sistema ferroviário. Dessa forma, esse artigo apresentou uma revisão bibliográfica de documentos, de dados e da bibliografia 
disponível para assim traçar o cenário atual, com a utilização do modal rodoviário. A partir de tal constatação, defendeu-se uma maior utilização 
das ferrovias no escoamento do grão da soja rumo aos portos brasileiros. O presente artigo objetivou discutir sobre os principais gargalos 
logísticos encontrados no escoamento de soja do estado do Mato Grosso, desde o seu ponto de origem até os portos brasileiros para exportação. 
A partir do referencial utilizado na concepção da pesquisa, foi possível constatar que a falta de infraestrutura nas rodovias, ferroviárias e portos e 
não utilizações de novas rotas de transporte diminuem a competitividade da soja no mercado internacional, pois a predominância do modal 
rodoviário encarece o custo do frete do produto.A pesquisa abordou o problema do escoamento da soja produzida no Mato Grosso, no qual a 
partir da década de 1970, vêm buscando investir no melhoramento do grão e do solo para assim se tornar o protagonista brasileiro na produção 
da soja. Porém devido ao rodoviarismo, ganhos na lavoura são perdidos no frete até os portos brasileiros, que assim como o caminho que a soja 
tem que percorrer, sofre com a ineficiência e anos de investimentos mal planejados. A utilização do modal ferroviário só se torna 
economicamente viável, com a flexibilização com outros modais, como o hidroviário e até mesmo o rodoviário. Tal intermodalidade, fará com 
que os custos do frete sejam amortecidos por modais mais adequados à distância e ao volume da soja produzida. Vale salientar que, tal 
barateamento só acontecerá se tais melhorias no caminho sejam acompanhadas de investimentos assertivos, em portos, terminais intermodais, 
estações de transbordo e armazéns, caso contrário, mais gargalos serão criados, dificultando e encarecendo ainda mais o escoamento.
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