
Nº 3  ANO 1

ABRIL | MAIO | 2017

PÁG. 8

PARCERIA ANDAV, MARKEL E 
GARANTIA CRIA SEGURO RURAL 

FOCADO NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

AGRIREDE UNE 
DISTRIBUIDORES DO 
MATO GROSSO E GOIÁS 

PÁG. 3

BALANÇO DE AÇÕES
REALIZADAS EM 2016 APONTA 

     ANO INTENSO
PÁGS. 4 E 5



Para garantir sua inscrição e acompanhar as novidades 
da VII edição do Congresso ANDAV, acesse:

congressoandav.com.br
A visitação à exposição é gratuita e restrita aos 

profissionais do setor. 
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A terceira edição do ANDAV em 
Ação destaca os trabalhos realizados 
no ano passado e mostra a intensa 
agenda para 2017, que reafirma todo 
o nosso compromisso e crescimento 
do canal de distribuição, de sua evo-
lução representativa e de destaque 
na cadeia do agronegócio. Na página 
2, reforçamos a importância da ade-
são dos Associados em nosso Con-
gresso. Seu sucesso muito se deve 
à presença de todos. Acompanhe 
também outros importantes assun-
tos, como o início da segunda edição 
da Pesquisa Nacional da Distribuição, 
o lançamento das AgriRedes nos 
Estados do Mato Grosso e Goiás, 
o combate à pirataria e ao roubo de 
defensivos agropecuários, além de 
importantes conquistas e novidades 
para o setor, entre elas a criação da 
primeira normativa brasileira que 
regulamenta a utilização da receita 
agronômica junto aos produtores 
rurais. Há também a parceria com 
as empresas Markel e Garantia, que 
fornecerá, no primeiro semestre, um 
seguro inovador e totalmente focado 
no setor de distribuição. O ano está 
no começo, com muitos questiona-
mentos sobre a evolução macroeco-
nômica do país. Mas é certo para a 
ANDAV que devemos fazer sempre 
a nossa parte, sendo eficientes em 
nossas estratégias, antecipando ce-
nários e tendências.

Boa leitura! 

  Henrique Mazotini 
Presidente executivo da ANDAV
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EXPEDIENTE

Já começaram os prepara-
tivos para o VII Congresso 

ANDAV – Fórum & Exposição, 
que neste ano será realizado 
de 14 a 16 de agosto, no Tran-
samerica Expo Center, em São 
Paulo. Tradicional no calendá-
rio de eventos do agronegócio, 
o Congresso tornou-se um es-
paço reservado para debates 
sobre os desafios do cresci-
mento e o fortalecimento dos 
profissionais do setor. Palco 
para palestras direcionadas, 
ampla troca de experiências, 
apresentação de novidades, 
exposição de produtos e ava-
liação das demandas do mer-
cado, o evento reuniu em 2016 

GARANTA SUA VAGA NO 
MAIOR EVENTO DA CADEIA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE 
INSUMOS DO PAÍS

mais de 4 mil visitantes e 800 
congressistas, 20% a mais que 
no ano anterior. Na edição des-
te ano, serão 3 macros temas: 
Distribuidor do Amanhã – Lide-
rança, Protagonismo e União 
que mostram a mudança orga-
nizacional planejada e a cultu-
ra empresarial para aquisição 
de competências e inovação; 
Distribuidor como protagonis-
ta do agronegócio: cenários 
e tendências do setor; Impor-
tância da gestão estratégica e 
sustentabilidade empresarial; 
Novidades em estratégias para 
gestão de pessoas, desenvol-
vimento de equipes, motiva-
ção e liderança.

Veridiana Cavalheri, business coach da Sociedade Brasileira de Coaching no VI Congresso ANDAV

AGENDAEDITORIAL



AGRIREDE UNE DISTRIBUIDORES
DO MATO GROSSO E GOIÁS 

Dois dos principais pólos 
do agronegócio brasileiro, 

Goiás e Mato Grosso, lança-
ram em fevereiro a AgriRede. A 
conquista é importante para a 
ANDAV, uma vez que para parti-
cipar o distribuidor deve ser As-
sociado. E são muitos os benefí-
cios: incentivar práticas agrícolas 
e ambientais, gerar empregos, 
qualificar os recursos humanos 
e a gestão financeira, oferecer 
suporte na contratação de cur-
sos e treinamentos, padronizar e 
implantar processos back office, 
utilizar tecnologias no campo e 
adquirir insumos agropecuários 
focados no ganho de escala, re-
duzindo custos na produtivida-
de, ou seja, o produtor também 
é beneficiado com a inciativa. 
Somente nos dois estados, no 
ano passado o setor de distri-
buição de insumos agrícolas e 
veterinários movimentou R$ 35 
bilhões, sendo R$ 23 bilhões no 
Mato Grosso e R$ 12 bilhões 
em Goiás. “As AgriRedes che-
gam para juntar as forças dos 
distribuidores de insumos. Cada 

estado tem uma gestão inde-
pendente, porém trabalham em 
co-parceria e com foco na reali-
dade local”, explica o presiden-
te da nova associação do Mato 
Grosso, Gilson Provenssi. Para 
o presidente da AgriRede Goiás, 
Oswaldo Abud Rocha Filho, as 
transformações no agronegócio 
exigem esse tipo de iniciativa. 
“A AgriRede-GO irá otimizar os 
recursos que nós temos, seja 
nos processos de recursos hu-
manos, tecnológicos e na troca 
de informações e experiências. 
A ideia é que a união dos dis-
tribuidores melhore o ambiente 
de negócios para toda a cadeia 
produtiva, com ganhos para to-
dos os elos envolvidos”, salienta. 
Henrique Mazotini, presidente 
executivo da ANDAV destaca 
que o grande ganhador neste 
processo é o produtor rural. “Eu 
chamo de uma nova era de traba-
lho, quando é necessário se ade-
quar às mudanças, para atender 
cada vez melhor o produtor rural. 
É um processo de ganha-ganha, 
entre fornecedores com distri-

buidores e, esses, com os pro-
dutores rurais”. O cenário econô-
mico produzido pelas empresas 
que formam as duas AgriRedes 
é destaque: em Mato Grosso 
as 79 associadas geram mais 
de dois mil empregos diretos e 
só em 2016 participaram da co-
mercialização de cerca de um 
bilhão em soja e milho na última 
safra e movimentaram mais de 
R$ 3 bilhões em insumos agro-
pecuários. Já em Goiás as 34 
empresas geram cerca de mil 
empregos e estão presentes 
em 77% da área de todas as cul-
turas, com movimentação de R$ 
1 bilhão no último ano. Apesar 
de atuarem como uma central 
de negócios, a AgriRede-MT e a 
AgriRede-GO não têm fins lucra-
tivos. Novas empresas distribui-
doras de insumos podem se as-
sociar, desde que atendam aos 
requisitos do estatuto de cada 
associação. 

Para mais informações:
www.agrirede.com.br

Agregar valor no campo e a geração de negócios sustentáveis
foram as motivações para a iniciativa

A união dos distribuidores é fundamental. Nas fotos, diretores das AgriRedes de Mato Grosso e Goiás
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O ano começa em ritmo ace-
lerado, o que aponta pa 

ANDAV crescimento das ações 
propostas nas suas cinco fren-
tes de atuação contínua (assis-
tência técnica e jurídica, gestão 
administrativa e financeira, edu-
cação corporativa, representati-

BALANÇO DE AÇÕES REALIZADAS 
EM 2016 APONTA ANO INTENSO
A cada semana, em média, são realizadas pelo país 12 reuniões pelos executivos 
ANDAV, envolvendo pautas de atuação política à educação e treinamento

vidade e relacionamento). Para 
que tudo transcorra dentro do 
planejamento proposto, men-
salmente, os executivos ANDAV 
realizam aproximadamente 50 
reuniões presenciais e online, 
além de realizar pelo menos duas 
grandes apresentações por se-

mana, destinadas aos t 
às parcerias, à s ações i
dentre outras. Todas as frentes de 
atuação descritas fazem parte da 
Certificação ISO 9000, renovada 
anualmente e já implantada des-
de 2015, com índice máximo de 
conformidade nas avaliações. 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E JURÍDICA

RELACIONAMENTO COM 
ASSOCIADOS

Cursos e treinamentos. No ano passado 117 
pessoas participaram em diversos módulos.

97% é o índice de satisfação dos 
participantes em 2016.

Manuais são editados todos os anos. Em 
2016, foram sobre armazenamento e transporte.

Em 2016, foram atendidas 264 solicitações 
técnicas. 

182 análises jurídicas.

Foram também lançados 12 informativos 
técnicos.

No ano passado, ingressaram 35 novos 
Associados.

233 atendimentos (informações gerais, 
atualizações, dúvidas, entre outros).

22 informativos enviados (comunicados,
alertas e notícias).

Reorganização dos departamentos
financeiro e contábil.

Elaboração do Balanço Projetado da ANDAV.

Melhoria no processo de cobrança, 
gerando redução de tempo de 
mensalidades devidas.

Confira um resumo dos principais trabalhos realizados em 2016:
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CAPA

Oano começa em ritmo 
acelerado, o que aponta 

para a ANDAV crescimento 
das ações propostas nas suas 
cinco frentes de atuação con-
tínua (assistência técnica e 
jurídica, gestão administrativa 
e financeira, educação cor-
porativa, representatividade 

e relacionamento). Para que 
tudo transcorra dentro do pla-
nejamento proposto, mensal-
mente, os executivos ANDAV 
realizam aproximadamente 50 
reuniões presenciais e online, 
além de realizar pelo menos 
duas grandes apresentações 
por se-mana, destinadas aos 

treinamentos, às parcerias, 
às ações institucionais, den-
tre outras. Todas as frentes de 
atuação descritas fazem par-
te da Certificação ISO 9000, 
renovada anualmente e já im-
plantada desde 2015, com ín-
dice máximo de conformidade 
nas avaliações. 

CAPA



GRUPOS DE TRABALHO

REPRESENTATIVIDADE
ESTADUAL 

REPRESENTATIVIDADE
NACIONAL

EM DEFESA

Crédito Rural no Banco Central e no  
Ministério da Fazenda. 

Pecuária sustentável.

Finanças para autorregulamentação do setor.

Prevenção e combate aos roubos de insumos.

Reuniões com Associados e Associações nos 
estados, discutindo e promovendo ações de 
interesse regional.

Reuniões e grupos de trabalho em órgãos
de fiscalização, órgãos ambientais e
secretarias estaduais.

Participação de representantes dos órgãos 
estaduais de fiscalização no Congresso ANDAV.

Participação de fiscais em cursos promovidos 
pela ANDAV.

Câmara de Insumos Agropecuários e Câmara
de Crédito, Seguros e Comercialização – MAPA

FPA – Frente Parlamentar da Agropecuária.

Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Estado de São Paulo (Comissão de Saúde 
Ambiental e Responsabilidade Técnica).
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Projeto de Lei sobre o acesso dos distribuidores 
às linhas do Crédito Rural.

Projeto de Lei que tipifica como crime hediondo, 
o roubo, o furto, a receptação e o contrabando 
de defensivos agrícolas.

Projeto de Lei sobre a localização do 
armazenamento de insumos agrícolas na 
Câmara Federal.

CREA-RS PUBLICA PRIMEIRA REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA 
PARA UTILIZAÇÃO DA RECEITA AGRONÔMICA

A ANDAV, em trabalho conjunto com outras entidades estaduais, sugeriu com sucesso à Câ-
mara Especializada de Agronomia do CREA-RS, mudanças no Anexo 04, que traz exceções 
à visita prévia ao local de aplicação do produto, prevista no Art.1º, inciso II, da Norma atual. 
A alteração viabiliza a agricultura familiar com a produção de alimentos seguros, evitando a 
informalidade (contrabando, falsificação, roubo), e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Para 
a ANDAV, a conquista no Rio Grande do Sul abre precedente para que a normativa seja imple-
mentada em outros estados brasileiros.

5



ANDAV PRESENTE NA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA E REFORMA 

AGRÁRIA (CRA)

PROJETO DE LEI 2079/2015

Associação aponta ações que travam o agronegócio, entre elas a 
urgência da aprovação da Projeto de Lei que tipifica o roubo e o 

contrabando como crime hediondo 

AANDAV, representada por 
Henrique Mazotini, presidente 

executivo, e Geraldo Mafra, execu-
tivo em Brasília, participa ativamen-
te das reuniões da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado (CRA). Em novembro de 
2016, a entidade esteve presente 
na 30ª reunião da Comissão que 
abordou o tema: “Combate aos 
prejuízos e riscos causados pelo 
roubo, falsificação e contrabando 
de defensivos agrícolas”, e junto a 
outras instituições defendeu a tipi-
ficação deste tipo de crime como 
hediondo – ou seja, que merecem 
punição mais severa da Justiça, 
assim como crimes de estupro, 

homicídio, latrocínio e tráfico de 
drogas. A pena é mais elevada que 
a dos crimes comuns e deve ser 
cumprida inicialmente em regime 
fechado, sem fiança. Em 2017, com 
eleição do novo presidente e vice 
da CRA para o biênio 2017-2018 – 
o senador Ivo Cassol (PP-RO) e o 
senador Valdir Raupp (PMDB-RO), 
respectivamente – alguns políticos 
expuseram solicitações importan-
tes para a pauta do ano.  O sena-
dor Pedro Chaves (PSC-MS), por 
exemplo, apontou os problemas 
de escoamento no seu estado, o 
Mato Grosso do Sul, e pediu um 
trabalho conjunto da CRA com a 
Comissão de Serviços de Infraes-

trutura (CI) para discutir o tema. 
Já Lasier Martins (PSD-RS) fez 
um apelo para que a comissão 
não seja dominada apenas pelos 
assuntos da região Norte, já que 
vários integrantes são daquela re-
gião. O senador lembrou que no 
Sul a agropecuária é uma atividade 
importante. A ANDAV reforçou que 
para combater o problema, maior 
controle das fronteiras e punições 
mais rigorosas são essenciais. Ivo 
Cassol garantiu que dará tratamen-
to isonômico às regiões e explica 
que sua intenção é cumprir os pra-
zos para a apresentação de relató-
rios e garantir que os projetos não 
fiquem nas prateleiras.

O coordenador institucional da Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA), deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS), autor do Proje-
to de Lei 2079/2015, incluiu no rol dos cri-
mes hediondos o roubo, furto, receptação 
e contrabando de agroquímicos. Além do 
roubo de defensivos no mercado interno, o 
PL visa coibir a entrada ilegal de produtos 
comercializados nos países vizinhos e que 
não dispõem de registro. O projeto já está 
em pauta de votação na Comissão de Cons-

tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
Após condenação, os envolvidos deixam de 
ter direito ao pagamento de fiança, anistia, 
graça e indulto. A pena é mais elevada que 
os crimes comuns e deve ser cumprida ini-
cialmente em regime fechado. O roubo, o 
contrabando e a falsificação de defensivos 
geram prejuízos não apenas aos produtores, 
mas principalmente causam impactos nega-
tivos na economia e afetam diretamente a 
saúde pública e o meio ambiente.
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ASSOCIADOS ANDAV TERÃO ACESSO ÀS LINHAS
DE CRÉDITO RURAL COM TAXAS DIFERENCIADAS
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INICIATIVA

GRUPO DE TRABALHO APONTA FORMAS DE 
COMBATE AO ROUBO E AO CONTRABANDO 
DE DEFENSIVOS NO BRASIL
Próximo encontro será nos dias 3 e 4 de
maio, na sede da ANDAV, em Campinas 

Enquanto é realizado na es-
fera política um trabalho 

para a normatização de leis 
mais severas para roubo, re-
cepção, contrabando e pirata-
ria de insumos agropecuários. 
A ANDAV não têm medido es-
forços na luta e vem, desde 
2016, promovendo encontros 
e debates recorrentes sobre 
o tema com inúmeras lideran-
ças com o Grupo de Trabalho 
de Prevenção e Combate ao 
Roubo de Insumos. Defensi-
vos agrícolas têm sido o alvo 
frequente de quadrilhas orga-
nizadas, principalmente pelo 
alto valor de mercado destes 
produtos. A compra sem reco-
mendação técnica é proibida e 
pode causar danos, não só no 
âmbito econômico, mas para 

o meio ambiente também. O 
próximo encontro acontece 
nos dias 3 e 4 de maio, na 
sede, em Campinas, e já tem 
presenças confirmadas de re-
presentantes do Sindicato Na-
cional da Indústria de Produtos 
para Defesa Vegetal (Sindiveg) 
e da Associação Brasileira de 
Logística e Transporte de Car-
gas (ABTC). Será apresentado 
nesta data um estudo com nú-
meros e os impactos gerados 
aos distribuidores. Os próxi-
mos passos envolverão a apre-
sentação de dados e trabalho 
para representantes do Con-
selho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA), Minis-
térios da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA), entre outras.

Nos próximos meses, uma antiga luta da AN-
DAV deve se tornar realidade: o acesso ao 
crédito rural por meio dos distribuidores de 
insumos agrícolas e veterinários, com a aqui-
sição Cédula do Produtor Rural (CPR). Em 
fase de aprovação no Congresso Nacional, 
o Projeto de Lei 6868/2017, de autoria da de-
putada federal Tereza Cristina (PSB/MS), que 

acolheu a reivindicação da Associação, tem 
como objetivo transformar os distribuidores 
em beneficiários do Crédito Rural. Quando 
aprovado, os Associados poderão oferecer 
linhas de crédito rural com taxas diferen-
ciadas e facilitar a vida do produtor que já é 
atendido pelos distribuidores ANDAV em 25 
estados brasileiros.



PARCERIA ANDAV, MARKEL 
E GARANTIA CRIA SEGURO 
RURAL FOCADO NO SETOR 

DE DISTRIBUIÇÃO

EM ANDAMENTO, A SEGUNDA
PESQUISA NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO

Objetivo é atender 
demanda do distribuidor
de insumos agrícolas e 
veterinários

Para mais informações, a ANDAV disponibiliza o telefone (19) 3203.9884 e o e-mail atendimento@andav.com.br.
Acompanhe também a ANDAV nos canais de relacionamento: 
site: www.andav.com.br | facebook: facebook.com/andavbr | twitter: andavbr | youtube: andavbr

ANDAV recepciona a Markel e a Garantia para firmar contrato de parceria

NOVIDADES

Nos últimos anos, a ANDAV 
vem apontando as dificul-

dades encontradas em todo o 
país para a diminuição dos ris-
cos que envolvem o negócio 
do distribuidor agropecuário, 
inclusive em aspectos como o 
armazenamento e a comercia-
lização dos insumos. Atenta à 
demanda de seus associados, 
foi firmado no último dia 14 de 
fevereiro de 2017, um acordo 
entre a Associação e as empre-
sas Markel Seguros e Garantia 
Agronegócios. O objetivo da 
parceria será desenvolver um 
programa de proteção voltado 
para o distribuidor, benefician-
do também, indiretamente, to-
dos os demais elos da cadeia 
do agronegócio. Para Henrique 
Mazotini, presidente executivo 
da ANDAV, a iniciativa dará es-

tabilidade aos negócios dos dis-
tribuidores de insumos agrope-
cuários. “Novos investimentos 
poderão ser feitos pelo setor 
uma vez que o seguro propor-
ciona ao empresário a certeza 

de estar protegido no caso de 
alguma perda”, analisa. A expec-
tativa dos parceiros é que os 
novos produtos de seguro este-
jam disponíveis ainda no primei-
ro semestre deste ano.

A Pesquisa Nacional da Distribuição é um su-
cesso, mas depende da participação do asso-
ciado ANDAV. “O processo é sigiloso e será 
realizado pela Kleffmann Group, que atesta a 
metodologia empregada”, explica Armando Su-
gawara, responsável pela aplicação da pesqui-
sa. A expectativa é de que todo o trabalho seja 

realizado até julho e seu resultado apresenta-
do durante o VII Congresso ANDAV. Somente 
o participante recebe a versão completa, basta 
seguir os passos encaminhados por e-mail que 
contém link direto para o formulário da pesqui-
sa. Mais informações podem ser adquiridas 
pelo e-mail: armando@andav.com.br


