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Distribuidores e revendedores de insumos
agropecuários discutem vários temas no encontroeventos

Piscicultura

Para os interessados em cursar Especialização em
Piscicultura, estão abertas as inscrições no site
www.abracebrasil.com. O curso é voltado a graduados em
zootecnia, agronomia, biologia, medicina veterinária,
engenharia da pesca e florestal e outras áreas afins.

agroagenda
Workshop

A Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), em parceria com
a Conexão Delta G, a
GenSys e a Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), promove na
próxima quinta (9), na
Federação de Agricultura do
Estado do Rio Grande do Sul
(Farsul), o Workshop
Internacional para Seleção
Genômica em Bovinos de
Corte. Mais informações 
na página da Embrapa
Pecuária Sul
www.cppsul.embrapa.br.

Avicultura 

Vai até o dia 9, em Salvador,
o XXIV Congresso Mundial de
Avicultura (World’s Poultry
Congress WPC 2012), organizado
pela Fundação APINCO de
Ciência e Tecnologia Avícolas
(Facta) braço brasileiro da
Associação Mundial de Ciências
Avícolas (WPSA). Promovido a
cada dois anos, o congresso
discutirá as tendências da cadeia
avícola, desde a produção de
carnes e ovos manejo, nutrição,
sanidade, ambiência e bem-estar
animal , até tecnologias de
processamento e apresentação
do produto final.

Curso

Estão abertas as inscrições para o curso Classificação de
Solos, que será realizado nos dias 30 e 31 de agosto de
2012, em Piracicaba (SP). Voltado a pedólogos, agrônomos,
planejadores do uso da terra, professores de solos,
executores de manejo de solos, estudiosos de classificação
de solos, geógrafos, engenheiros civis, agrícolas e
sanitaristas, urbanistas, executores de mapas pedológicos,
alunos de cursos de agronomia e de outros, o curso terá parte
teórica e prática. Informações: www.infobibos.com/solos 

Congresso Andav
será aberto amanhã
Wisley Tomaz
Da Redação

Omaior encontro de Distribuidores de Insumos
Agropecuários do Brasil será aberto amanhã, 07, em
São Paulo, indo até quinta-feira, 09. Trata-se do II

Congresso ANDAV - Fórum de Distribuidores e Revendas
Agropecuárias. Conforme os organizadores, nesta segunda
edição do evento serão aprofundados os principais desafios
que os distribuidores têm encontrado no dia-a-dia de sua
gestão, com os temas mais importantes indicados por gestores
de todo o país colocados em pauta. Entre os assuntos a serem
discutidos, estão: Modelo de Gestão alternativo para o Canal
de Distribuição; Modelo Americano de Distribuição X Modelo
Brasileiro; Biotecnologia: A importância da semente para o
distribuidor; Gerenciamento de Risco nas Operações Barter;
Diversificação do portfólio; Gestão estratégica;
Transformando gestores em Líderes; Estratégias de
precificação, entre outros.

A Associação Nacional dos Distribuidores de Insumo
Agrícolas e Veterinários iniciou seus trabalhos em 1990, com
o objetivo de buscar a evolução do setor, através da união dos
distribuidores. O compromisso da Associação com o
profissionalismo dos distribuidores visa a estruturação e
coesão do setor, ao mesmo tempo em torná-los conscientes de
seu papel na transmissão de informações técnicas de
qualidade aos produtores rurais. Sendo reconhecida como
representante da Distribuição de Insumos Agrícolas e
Veterinários por todos os setores da agropecuária brasileira,
órgãos públicos, associações de classe e indústrias. 

De acordo com Marco Antônio Nasser de Carvalho,
presidente do Conselho Diretor da ANDAV, o Setor movimenta
60% do negócio de proteção de cultivos. com os associados
apresentando um faturamento superior a 7 bilhões de reais no
último ano agrícola, empregando mais de 10.000 funcionários
diretos. Máquina necessária para o cumprimento do desafio de
promover a agricultura sustentável, tornar o sistema padrão
de produção e distribuição de alimentos, pois o país é hoje um
dos mais importantes produtores e exportadores de produtos
agropecuários do mundo, responsável por 40% do aumento da
produção mundial para as próximas décadas.

O presidente diz ainda que a missão da entidade é de
contribuir com o desenvolvimento, diferenciação e a
sustentabilidade dos associados, através da prestação de
serviço realizada e dos programas que a Associação possui,
como a Uniandav, o Agroação, o Congresso e o Selo ANDAV,
que deverá ser apresentado a todos ainda este ano.

Da Redação

Com o tema Brasil Alimentos e Energias
Seguranças Globais, São Paulo sedia
hoje o 11º Congresso Brasileiro do

Agronegócio, promovido pela Associação Bra-
sileira do Agronegócio (Abag). O evento, que
reunirará as mais destacadas lideranças da ca-
deia produtiva do setor, será aberto com uma
palestra do presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Luciano Coutinho.

O encontro coincide com um dos momentos
mais importantes e desafiadores do agronegó-
cio brasileiro, pois há uma intensa discussão
sobre a instabilidade na oferta de alimentos e
energia no mundo. Segundo estudos da FAO -

Organização para a Alimentação e a Agricultu-
ra das Nações Unidas, a produção agrícola
mundial tem de crescer 60% até 2050 para
atender as necessidades de alimentação de
uma população mundial com maior renda, mais
numerosa, idosa e urbana. 

Ainda segundo estimativas da FAO, por sua
liderança natural na área agrícola, o Brasil de-
ve responder por cerca de 40% desse cresci-
mento necessário para garantir segurança ali-
mentar ao mundo. Esse ponto deverá merecer
atenção especial dos palestrantes e debatedo-
res do 11º Congresso da Abag. Eles deverão
demonstrar que o País tem plenas condições de
atender o crescimento na demanda. Afinal de
contas, atualmente ele já é o maior exportador
de café, suco de laranja, açúcar e carne bovi-

na; além de ser o segundo maior produtor mun-
dial no complexo soja, terceiro nas carnes de
aves, quarto no milho e quinto no algodão. 

Na mesma linha de raciocínio sobre as
perspectivas da área de alimentos, um cenário
de demanda futura de energia indica a necessi-
dade, segundo análise da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), de se descobrir mais quatro Arábias
Sauditas em petróleo nos próximos 20 anos, o
que equivaleria a um aumento de 40 milhões de
barris por dia, em relação ao volume produzido
atualmente. 

Nesse campo, o Brasil também leva grande
vantagem, pois o etanol é um projeto consagra-
do e já abastece 45% da frota brasileira de au-
tomóveis. Além disso, o bagaço da cana deverá

gerar, até 2020, bioenergia suficiente para
atender o consumo de 73 milhões de pessoas,
uma população sete vezes maior que a da cida-
de de São Paulo. Esses dados confirmam o de-
cisivo papel desempenhado pelo Brasil num ce-
nário mundial com demanda cada vez maior por
alimentos e bioenergia.

Como aconteceu nas edições anteriores, o
11º Congresso da Abag será transmitido em
tempo real pela internet, em parceria com a
empresa Safras & Mercado. A expectativa dos
organizadores do evento é que um público da
ordem de 7 mil internautas assistam o Con-
gresso via web -www.abag.com.br. Esse ano,
o Congresso também terá uma página em in-
glês, com tradução simultânea para atender a
demanda de outros países.

Alimentos versus energia
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Distribuição e comercialização dos insumos agrícolas é tema do congresso Andav
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