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RESUMO

Perante um cenário de constantes alterações econômicas entender a comercialização dos agrotóxicos se faz necessária, sento esta uma prática de 
interesse de ambientalistas e governos, mas que infelizmente ambos parecem silenciados devido o interesse de minorias capitalistas. Muito 
embora ainda seja latente o dispor de bibliografia direcionada ao tema em estudo, quando se leva em consideração o cenário nacional, é possível 
se deparar com pesquisas e conteúdos científicos muito tímidos e geralmente desatualizados. Objetiva-se então entender como as empresas do 
mercado de agroquímicos procedem no cenário local, quais seus métodos e suas práticas de comercialização perante as estratégias de marketing 
da atualidade. O problema considerado nesta pesquisa se refere ao tamanho do market-share das vendas e quais os principais fabricantes 
participantes deste mercado, é sem sombra de dúvidas um instrumento de análise. O trabalho em questão trata-se de pesquisa exploratória 
sendo que o método aplicado é o indutivo com pesquisa qualitativa e quantitativa, usando a técnica de observação direta extensiva com aplicação 
de questionário direto semiestruturado formulado com perguntas de cunho demográfico, cultural e objetivo, entre o período de novembro de 
2011 a dezembro de 2012. Realizou-se um censo com os proprietários de empresas revendedoras de agrotóxicos e selecionou-se uma amostra de 
40 produtores/consumidores de produtos agroquímicos. No que tange ao índice de comercialização de agrotóxicos, situam-se entre os produtos 
que são comercializados: os praguicidas, com 75% das vendas e os herbicidas com 25% das vendas. Entre os praguicidas comercializados, o maior 
índice de vendas foi do ENGEOTM PLENO. Já o segundo maior foi do D.M.A* 800 BR. Constatou-se que 75% das empresas pesquisadas dispõe de 
assistência técnica semanal. Conforme a pesquisa, 75% dos indivíduos pesquisados afirmaram que a empresa Constatou-se que 75% das empresas 
pesquisadas sempre aconselham seus clientes a tomarem os devidos cuidados. Evidenciou-se ainda que as empresas orientam seus clientes a 
sempre que concluírem a aplicação do agrotóxico da lavoura deve-se realizar o processo de tríplice lavagem, processo que necessita realizar-se 
sempre que for utilizado todo o conteúdo do recipiente. A pesquisa evidenciou que 65% dos entrevistados afirmaram que aplicam Folisuper 600 
BR. Esse dado confronta-se com a afirmação das empresas legalizadas que comercializam agrotóxicos já que segundo a pesquisa os produtos com 
maior índice de vendas é o D.M.A* 800 BR e o ENGEOTM PLENO. Constatou-se ainda que entre os produtores pesquisados, há um investimento 
de R$ 250,00 anuais para aquisição de agrotóxicos por 75% destes.  Conclui-se que a comercialização agrícola tem um papel fundamental na 
economia de modo que o encaminhamento organizado da produção agrícola permite que os consumidores finais obtenham produtos com as 
características desejadas. O mercado de agrotóxicos ou o market-share desse mercado é encabeçado por uma única empresa na cidade, situação 
que se deu após as sanções advindas da aplicação da legislação inicialmente citada. Quanto às empresas de maior representatividade no 
fornecimento de insumos para o comércio de agrotóxicos praticado no município, depara-se com o oligopólio do mercado de forma que este é 
encabeçado pela Syngenta como fabricante principal.
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