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RESUMO 

 
Um dos grandes desafios, se não o maior, para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro são os 
chamados gargalos logísticos. Embora o cenário de produtividade seja otimista, historicamente o país 
sofre com a falta de infraestrutura adequada para o transporte e armazenagem dos produtos 
provenientes do agronegócio.  Se a logística aplicada ao agronegócio não for conduzido de forma 
planejada os resultados podem ser determinantes para o congelamento, e mais drasticamente o 
retrocesso das perspectivas de crescimento do setor. É necessária a definição de um programa que 
se adapte as necessidades de cada região do país, que seja consistente e permanente a fim de 
nortear o avanço da infraestrutura, de acordo com o crescimento da produtividade e demanda. O 
artigo apresenta o panorama dessa situação, onde se buscou apresentar tópicos que consolidam a 
importância de se discutir a respeito do tema, visto que é um dos pilares da economia do país. O 
trabalho ainda apresenta como proposta para diminuição destes gargalos a participação de 
instituições públicas, privadas e parcerias entre elas, no que diz respeito à criação de estratégias e 
incentivos infraestruturais. 
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ABSTRACT 
 

One of the major challenges, if not the greatest, for the development of Brazilian agribusiness is the 
so-called logistical bottlenecks. Although the productivity scenario is optimistic, historically the country 
suffers from the lack of adequate infrastructure for the transportation and storage of agribusiness 
products. If the logistics applied to agribusiness are not conducted in a planned manner, the results 
can be decisive for the freezing, and more drastically the growth prospects of the sector. It is 
necessary to define a program that adapts to the needs of each region of the country, which is 
consistent and permanent in order to guide the progress of infrastructure, according to the growth of 
productivity and demand. The article presents the panorama of this situation, where it sought to 
present topics that consolidate the importance of discussing the subject, since it is one of the pillars of 
the country's economy. The work also presents as a proposal to reduce these bottlenecks the 
participation of public and private institutions and partnerships among them, regarding the creation of 
infrastructural strategies and incentives. 
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INTRODUÇÃO  

 

A produção alimentos nas propriedades brasileiras começou a ganhar 

destaque, quando o potencial produtivo do país passou a ser enxergado como 

principal solução para os problemas econômicos enfrentados pelo país. 

Principalmente por possuir um grande potencial no que diz respeito às condições 

climáticas e geográficas. 

Porém o crescimento proposto não atendeu todas as áreas produtivas, visto 

que segundo o GEPAI (2010), somente as monoculturas de exportação se 

desenvolveram. Até os primeiros anos da década de 90, o retrato deste setor no país 

se caracterizava pela falta de comprometimento com o abastecimento do mercado 

interno, falta de indústrias nacionais que colaborassem para o crescimento da 

economia, entre outros fatores que contrastavam o potencial de produção 

comparado aos fatores relacionados às condições oferecidas, entre elas, a 

infraestrutura logística atrasada. 

Atualmente, o agronegócio brasileiro é uma das mais importantes atividades 

que contribuem para o desenvolvimento do país. As novas tecnologias permitiram o 

avanço deste setor, principalmente na automatização do processo produtivo (GEPAI, 

2010). Porém, devido ao histórico precário de evolução estrutural do setor, o país 

acaba perdendo potencial de produtividade. Sendo assim, para que o crescimento 

seja efetivamente obtido, é necessário que haja um estudo das particularidades de 

cada região, a fim de expandir a fronteira agropecuária do país, superando os 

desafios estruturais logísticos (VIEIRA FILHO, 2015). 

Neste cenário surge um problema que necessita de resposta: Quais as 

estratégias podem ser usadas para que os gargalos logísticos deixem de ser um 

fator crítico de sucesso do agronegócio brasileiro? 

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo propor uma estratégia logística 

capaz de superar as dificuldades e barreiras impostas por estes gargalos com base 

no estudo da cadeia de abastecimento de alimentos no Brasil. 
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 Para realizar este projeto de pesquisa foram utilizadas literaturas 

bibliográficas de autores que discorreram sobre o tema central com o objetivo de 

evidenciar sua importância tanto no contexto social como também educacional. A 

pesquisa de literatura ocorreu no primeiro e em parte do segundo semestre de 2019, 

baseada em artigos do Google, livros disponíveis na Faculdade de Ciências Sociais 

e Agrárias de Itapeva – FAIT, além de artigos científicos entre outros trabalhos 

acadêmicos. “De acordo com as fontes de informação, as pesquisas se classificam 

em: pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório e pesquisa de campo” (CRUZ; 

RIBEIRO, 2003). 

 Diante desta afirmação, o presente trabalho é considerado uma pesquisa 

bibliográfica. Embora tenham sido feitas varias consultas em diversas obras, houve 

uma seleção do conteúdo dessas obras, pois nem todas as fontes apresentaram 

algum tipo de relevância ao trabalho. Foram utilizadas fontes contemporâneas já que 

se trata de um tema atual. 

 Gil (2006, p. 26) afirma que “pode-se definir método o caminho para se 

chegar a determinado fim”, portanto, as etapas citadas acima serviram de 

instrumento de construção para que fosse possível alcançar o objetivo da pesquisa. 

 

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Logística 

 
 Segundo Fernandes (2012), a logística está em todas as atividades 

executadas pelo ser humano, quer seja pessoais ou profissionais. É comum que as 

pessoas em seu cotidiano se deparem em alguma situação em que esteja 

desempenhando alguma atividade primária ou secundária da logística como: 

transporte, armazenagem, distribuição objetos e utensílios, provendo recursos, 

transmitindo informações, etc. 
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A logística pode ser definida como parte do processo de gestão da 
cadeia de suprimentos que objetiva planejar, implementar e 
controlar, de maneira eficiente e eficaz, o fluxo bidirecional físico e 
de informações, bem como o armazenamento de bens e serviços, da 
origem ao ponto de consumo, sempre tendo em mente os objetivos 
da empresa e dos clientes (RAZZOLINI FILHO, 2006, p. 30). 

 
 

Desde a década de 1980, a SCM (Supply Chain Management) ou Gestão da 

Cadeia de Suprimentos têm mudado o roteiro estratégico das organizações. Embora 

a relação entre empresa, fornecedores e clientes ainda passe por dificuldades e 

aparentes conflitos, a utilização desta ferramenta é cada vez mais colocada à prova 

e têm trazido grandes resultados (FERNANDES, 2012). 

Para Taboada et al. (2011) as empresas fazem parte de um sistema 

composto por diversas empresas, e devem preocupar-se com a integração de tal, 

visto que com o aumento da competitividade, as empresas necessitam fortalecer 

estes sistemas em que estão inseridas. 

 
A cadeia de abastecimento é o conjunto de passos que uma empresa 
deve percorrer para transformar componentes brutos em produtos 
finais e entregá-los aos clientes.  O gerenciamento da cadeia de 
suprimento e distribuição também é denominado Supply Chain 
Management (SCM) e surgiu como uma evolução natural do conceito 
de logística integrada. O SCM é o processo usado por uma empresa 
para garantir que sua cadeia de suprimentos seja eficiente e rentável 
(SHIGUNOV NETO; GOMES, 2016, p. 117). 

 
 

 Agronegócio 

Antes denominada agricultura, o agronegócio se caracterizou através das 

mudanças ocorridas nas propriedades rurais, aliadas às mudanças na economia e 

na sociedade. A atividade passou a receber novas tecnologias e a depender delas 

para desenvolver sua produção. A reorganização da fisionomia rural aumentou 

consideravelmente a demanda, visto que com a migração das pessoas para os 

centros urbanos, passaram a ter menos agricultores. Alheios à produção 

primária, surgiram agentes que atuam após o processo produtivo. Esses novos 

componentes envolvidos na cadeia produtiva configuraram o termo agronegócio 

(ARAÚJO, 2009). 
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Segundo Santilli (2009) o agronegócio se baseia na produção de produtos 

cujos valores de mercado são regulamentados pelo comércio internacional, como 

grãos por exemplo. Essas culturas utilizam de um conjunto de tecnologias que vão 

desde a utilização de máquinas e equipamentos modernos, sementes modificadas 

artificialmente, além de outras características comuns em cadeias produtivas 

voltadas a transformação agroindustrial. 

Mediante a toda complexidade do agronegócio, é necessário um 

entendimento dos processos presentes em sua composição. A produção agrícola já 

não depende somente da agricultura em si. Existem várias outras operações que 

formam a rede de suprimentos que vai desde a provisão de insumos para a 

produção, passando pelo transporte até as centrais de armazenagem e distribuição, 

trabalhando em conjunto para que os produtos possam chegar até o consumidor 

final (GEPAI, 2010). 

O autor Araújo (2009), analisando estudos de casos específicos, apresenta a 

ideia de que: 

 

É necessário entender o agronegócio a partir de uma visão de 
Sistemas Agroindustriais como todos os participantes envolvidos na 
produção, processamento e marketing de um produto específico. 
Inclui o suprimento das fazendas, as fazendas, operações de 
estocagens, processamento, atacado e varejo envolvidos em um fluxo 
desde a produção de insumos até o consumidor final.  Inclui as 
instituições que afetam e coordenam os estágios sucessivos do fluxo 
do produto, tais como governo, associações e mercados futuros 
(ARAÚJO, 2009, p. 20-21). 

 
 

O agronegócio assumiu o papel de principal segmento econômico mundial, e 

sua representatividade em para cada país depende de sua exploração. Desde a 

última década do século passado, o percentual de contribuição para o Produto 

Interno Bruto (PIB) em escala mundial, corresponde a mais de 20%, com 

perspectiva de aumento crescimento acentuada para as próximas décadas 

(ARAÚJO, 2009). Porém, vale ressaltar que houve defasagem de crescimento nas 

diversas   áreas   que   o   compõe,   retratando   a   dificuldade   de   equilíbrio   do 
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desenvolvimento de seus segmentos, embora que todos tenham avançado neste 

quesito. 

No contexto nacional, as condições geográficas, climáticas e a quantidade 

de recursos naturais disponíveis favoreceram o crescimento das práticas agrícolas 

no Brasil, tornando o agronegócio uma atividade muito rentável. O país possui 

grandes propriedades consideradas muito favoráveis ao cultivo, uma boa parte 

ainda não explorada o que caracteriza o país como um hospedeiro natural da 

agropecuária e os mais diversos segmentos do agronegócio (ZAMBERLAN, et al., 

2009). 

 

 Gargalos Logísticos 

Embora o país possua um grande potencial produtivo, ainda esbarra na 

precariedade da infraestrutura logística existente. Este cenário se repete ano após 

ano mesmo que haja crescimentos significativos na produção, exportações e 

participação no PIB (NOVAES et al., 2010). 

A abertura do mercado e a propagação das áreas produtivas do agronegócio 

brasileiro expõem a precariedade de sistema logístico que foi planejada para atender 

somente as regiões mais próximas aos grandes polos de recebimento e expedição 

destas mercadorias. A dificuldade do transporte de produtos provenientes do 

agronegócio está relacionada principalmente à concentração do fluxo de 

mercadorias no modal que enfrenta maiores restrições infraestruturais, o modal 

rodoviário. Segundo Padula (2008), o modal rodoviário representa mais de 60% do 

fluxo de transportes de cargas, mesmo sendo o mais custoso, visto que possui uma 

maior necessidade de investimento para manutenção de suas vias. 
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Figura 1 – Produção de transportes de cargas em toneladas por quilometro útil (TKU) 

Fonte: Boletim Estatístico CNT, 2007 apud Padula, 2008. 
 
 

Para Moreira (2009), a procura das empresas por regiões, antes pouco 

exploradas, se deu através da busca por vantagens competitivas, visando à redução 

de custos, como impostos por exemplo.  Por outro lado se deparam com a 

ineficiência da infraestrutura logística, o que requer um maior investimento, 

principalmente nos modais de transportes nessas regiões. Segundo Oliveira e 

Zamberlan (2015, p.3), “o desenvolvimento dos sistemas de transporte não 

acompanhou as necessidades de infraestrutura para apoiar os investimentos 

produtivos no Brasil”. 

O setor de armazenagem também se apresenta como um grande gargalo 

logístico do agronegócio brasileiro. Os ganhos na produtividade evidenciam cada 

vez mais a dificuldade dos armazéns destinados a este tipo de produto em 

atenderem a demanda.  Em meados da década passada, o cenário era de 

defasagem, pois a infraestrutura de armazenagem do Brasil não tem acompanhado 

o ritmo de crescimento da produção agrícola e é importante identificar as regiões 

críticas para melhor adequação e expansão da rede de armazenagem (CONAB, 

2005). 

Dez anos depois o cenário se apresentou o mesmo, pois, principalmente no 

setor de grãos, os recordes de produção desta década acabaram tendo 

porcentagem de quase 24% armazenada em locais com condições inadequadas 

(CONAB, 2015).  
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Ainda para Amaral (2014), embora a capacidade das unidades 

armazenadoras tenha aumentado consideravelmente desde a última década, os 

investimentos ainda não foram suficientes para atender a demanda da produção do 

agronegócio brasileiro, principalmente em épocas de pico de produção, com 

exceção ao ano de 2006, onde houve um equilíbrio entre a produção e a capacidade 

de armazenagem.  

  

 
Figura 2 – Evolução da capacidade estática de armazenagem – Brasil – 2003/2014 

Fonte: CONAB, 2014 apud Amaral, 2014. 

 

Analisando as bases bibliográficas, surgem como principal proposta para e 

diminuição dos impactos causados pelos gargalos logísticos um projeto de parceria 

entre o poder publico e as instituições privadas. 

Como a solução deste problema é de interesse das duas partes, os recursos 

necessários para a recuperação da infraestrutura serão captados e aplicados mais 

rapidamente. Porém, para que haja uma reestruturação da logística do agronegócio 

no Brasil, não basta apenas cuidar dos modais de transporte ou da qualidade ou 

quantidade de armazéns, é necessário que haja a criação ou o andamento de 

projetos que incentivem a competitividade do setor nos mercados interno e externo, 

que sejam consistentes e permanentes. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a elaboração desta pesquisa, ficou evidente que a questão logística é 

o entrave que mais dificulta a expansão do agronegócio brasileiro, pois está 

diretamente relacionada ao crescimento e a expansão do setor, no que diz respeito 

à produção nas mais diversas localidades do país, independentemente se irá ser 

comercializadas no mercado interno ou externo. 

O agronegócio brasileiro se tornou um dos pilares da economia do país, 

porém, as questões estruturais que o sustentam não acompanharam sua evolução, 

principalmente quando analisamos que o transporte dos produtos do agronegócio é 

basicamente realizado através das rodovias, um transporte caro e com condições 

precárias. 

No caso da armazenagem, além de em alguns casos de não possuírem 

instalações adequadas para abrigarem a produção, o setor sofre com a quantidade 

limitada de armazéns, principalmente nas regiões distantes dos grandes centros. 

Certamente o agronegócio brasileiro continuará crescendo, todavia os 

prejuízos provenientes dos gargalos logísticos limitarão o grande potencial que 

possui. Pois além de não receberem a atenção necessária no que diz respeito a 

investimento do poder público, a vida útil de sua estrutura física se projeta cada vez 

mais para um declínio. 

A cooperação entre os agentes que compõem o setor criará um ambiente 

mais propício para que a produção seja otimizada e que as perdas e custos 

diminuam, tornando o agronegócio brasileiro cada vez mais importante para o País e 

competitivo no mundo. 
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