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RESUMO 

A referente pesquisa tem como premissa evidenciar a importância dos recursos 
produtivos e infraestrutura na competitividade do produtor na cadeia produtiva da 
soja nos munícipios de Sorriso, Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste no 
estado do Mato Grosso e dos munícipios de Londrina e Campo Mourão no estado 
do Paraná. Verificando a influência dos recursos produtivos e da infraestrutura na 
competitividade dos mesmos, objetivando a analisar em quais subfatores do custo 
de produção esses direcionadores interferem. Os estados de Mato Grosso e Paraná 
são os maiores produtores de soja no país. Foi realizada a pesquisa dos custos de 
produção dos munícipios, das vias de escoamento da soja em grão, da capacidade 
estática de armazenagem e com isso pode-se identificar os pontos fortes e pontos 
fracos em relação ao ambiente interno, as oportunidades e ameaças em relação ao 
ambiente externo, tornando-se possível elaborar a matriz SWOT. Pode-se concluir 
que o uso intensivo de tecnologia é crucial na geração de competitividade para o 
produtor na cadeia produtiva da soja. No estado do Mato Grosso, o menor custo da 
terra e de mão de obra figuram como principais fontes de vantagem competitiva para 
o produtor, e em contrapartida, observou-se que no estado do Paraná a vantagem 
competitiva representa-se presente no fato de o solo ser favorável ao cultivo da soja, 
necessitando de menor uso de fertilizantes e também nas menores distâncias em 
relação aos portos. 
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