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Campinas, 28 de outubro de 2021 

 

NOTA OFICIAL ANDAV 

Abastecimento de Insumos Agrícolas 

Frente aos recentes desdobramentos sobre a situação do abastecimento de insumos 

agropecuários no mercado brasileiro, a Associação Nacional dos Distribuidores de 

Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) reforça o seu compromisso em apoiar e 

fortalecer todas as inciativas que movimentam o setor em prol de ações que objetivem 

mitigar os efeitos desta situação na produção em campo.  

 

Cabe destacar que, enquanto entidade que reúne mais de 2.000 Distribuidores de 

Insumos Agropecuários de todas as regiões do Brasil, reiteramos que a Andav acompanha 

a conjuntura por região e analisando o seu impacto em cada tipo de cultura.  

 

Em meados de agosto de 2021, a Andav deu início ao monitoramento da circunstância, 

observada especialmente na região centro-oeste brasileira, acionando entidades de 

representação das indústrias fabricantes com o objetivo de elucidar o cenário e articular 

esforços. O cenário apresentando por lideranças da agroindústria transmite que a 

dinâmica de produção e importação de ativos essenciais, se agravou devido à uma 

cascata de eventos que envolvem a paralização de atividades de fábricas na China, 

especialmente devido a políticas de controle de emissões de carbono e a paralização das 

atividades do maior produtor de glifosato dos Estados Unidos, que por cinco semanas foi 

desativado devido aos impactos do furacão Ida.  

 

O atraso na entrega de defensivos agrícolas, pode impactar o andamento da produção 

de soja para as próximas safras; situação que preocupa toda a Cadeia de Abastecimento 

pelo caráter polivalente deste produto.  
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Com o objetivo de realizar um levantamento da situação e identificar formas de minimizar 

os impactos, foi construído um Grupo de Trabalho junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, ao Ministério da Economia e a entidades de representação. 

Durante Audiência Pública, realizada no último dia 22 de outubro de 2021, Governo 

indicou que deve dialogar junto à China sobre a possibilidade de priorizar as remessas de 

glifosato para o Brasil, considerando que o mercado do país asiático é o principal 

importador da soja brasileira. 

 

A Andav reforça o seu compromisso, junto ao Distribuidor de Insumos, ao estender além 

de produtos, assistência, boas práticas e financiamento. As empresas associadas Andav 

já informam que devem encerrar o ano de 2021 com seus estoques praticamente 

zerados. Desta forma, reiteramos a importância de conscientizar os diversos elos da 

cadeia sobre o uso e aquisição consciente de produtos, especialmente no que diz respeito 

a estocagem de produtos, além da necessidade prescrita. O armazenamento de insumos 

agropecuários acima do recomendado, além de impactar a dinâmica do mercado,  

representa um risco para segurança, considerando os alarmantes índices de roubo e 

desvio destes produtos.   

 

A Distribuição de Insumos Agropecuários, junto ao Produtor Rural, segue trabalhando 

para que os eixos estejam equiparados e harmonizados para tornar os processos dentro 

da Cadeia de Abastecimento articulados, e que trabalhem rumo a um caminho de 

desenvolvimento e fortalecimento. Temos convicção que podemos juntos, lutar por 

condições melhores para alavancar a economia brasileira e garantir o maior de todos os 

nossos objetivos: a segurança alimentar do Brasil e do mundo. 


