
As tradings companies, que fazem a exportação dos grãos, são 
responsáveis por garantir o abastecimento destes alimentos no mundo. 

*Dados da Gavilon do Brasil

O Brasil é um dos maiores exportadores de soja e milho do mundo. 
Dentre os principais motivos para o País se manter competitivo 
globalmente está a alta qualidade do cultivo, resultado da utilização 
das Boas Práticas Agrícolas no campo aplicadas desde a produção até 
a entrega dos produtos ao seu destino final. 

Entenda melhor esse processo:
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O produtor, buscando por uma melhor 

gestão de seus negócios, inicia a venda 
de parte de sua produção em tempo 
hábil para que tenham uma melhor 
margem de negociação. As tradings, 

parceiras dos produtores, facilitam 
os processos de exportação, negociando 
os grãos com os compradores finais 
e gerindo toda a logística de forma 
segura e eficiente. 

Negociação 
dos grãos 

Passo 1 

Plantio dos grãos 
e Colheita

Passo  2

O Brasil é um País que possui períodos 
e metodologias de produção diferenciadas 
por causa de sua extensão territorial e micro 
climas entre as regiões. Boa parte da região 
Sul possui uma janela ideal de plantio reduzida, 
mas com ótimas produtividades. 
Já nos estados centrais do País, devido 
às condições climáticas, é possível o plantio 
de duas safras no mesmo ano.

Transporte 
dos grãos

Passo  3

As tradings realizam todo o processo 

logístico até o comprador final. 
No Brasil há diversos modais para 
o transporte dos produtos: pluviais, 

rodoviários e ferroviários. 

Exportação 
dos grãos

Passo  4

As tradings são responsáveis por todo 
transporte até o destino principal, uma parte 
da produção brasileira de grãos é direcionada 
para o arco norte, para suprir demandas do 
Mediterrâneo e América Central. Já a outra 
parte da produção é direcionada para suprir 
demandas da Ásia e Sul da África. 
Os navios que transportam os grãos 
carregam entre 30 e 80 mil toneladas.  

O Brasil é o maior 
produtor e 
exportador de soja 
mundialmente. 

Aproximadamente 75% 
da soja brasileira é 
exportada para a China.

O restante da soja 
brasileira vai para 
regiões como o 
Sudeste Asiático, 
Europa,  Norte da 
África e Japão.

O milho brasileiro é 
exportado para 
países do Norte da 
África, Oriente Médio 
e América Central.

O trigo brasileiro é 
exportado para países 
do Sudeste Asiático, 
como Filipinas, 
Indonésia e Vietnã.  

A Gavilon Brasil é uma trading de commodities originária dos 
Estados Unidos que se dedica à originação e exportação de soja, 
milho e trigo. Desde 2013, é integrante do grupo japonês Marubeni 
com 18 filiais, em 95% do território brasileiro. Na safra 2020/2021, 
a companhia comercializou 10 milhões de toneladas de grãos. 
Para saber mais acesse www.gavilon.com


