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Campinas, 10 de dezembro de 2021 

 

 

NOTA OFICIAL ANDAV 

Abastecimento de Insumos Agropecuários  
 

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), enquanto entidade que reúne mais de 2.000 

empresas de todo Brasil, 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 conjuntura na produção em campo.  

 

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 a situação. O cenário 

apresentado 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 e nos Estados Unidos; a crise 

diplomática na Bielorrússia; logística internacional; aumentos nos custos de energia e as 

cotações do dólar.  

 

Neste contexto, toda a Cadeia Produtiva é penalizada com o aumento em escala global 

dos preços de insumos agropecuários. Reforçamos que, em muitos casos, o próprio 

Distribuidor é o principal financiador do Produtor Rural, sendo também diretamente 

afetado por eventuais intercorrências na produção. A Andav zela por um ambiente 

comercial equilibrado, justo e transparente; que adota as boas práticas de mercado e 

descarta completamente condutas anticompetitivas. Encorajamos e defendemos as 

ações dos órgãos competentes em coibir um eventual aumento injustificado destes 

produtos em todos os eixos da Cadeia de Abastecimento.  
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Reiteramos a importância de conscientizar os diversos elos do setor sobre a aquisição e 

uso consciente de produtos, especialmente no que diz respeito a estocagem 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. As 

empresas associadas Andav relatam estarem trabalhando com baixos índices de 

estoques, como consequência da indisponibilidade de insumos no mercado.  

 

O cenário indica desafios, mas o Distribuidor Associado Andav está comprometido em 

apresentar ao Produtor Rural soluções, alternativas em produtos e tecnologias que 

promovam uma produção sustentável. É imperativo o foco do segmento em produzir 

mais, em harmonia com os recursos naturais e com objetivo de criar comunidades social 

e economicamente fortalecidas.  

 

A Andav mantém um diálogo aberto e tem convicção que juntos podemos 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. 

 

Atenciosamente,  

 

 
 

Alberto Yoshida 
Presidente Conselho Diretor  

 

Paulo Cesar Tiburcio Gonçalves 
Presidente Executivo  

 


