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O Mercado Ilegal de Defensivos 
Agrícolas no Brasil representa 25% 
dos produtos comercializados. 
Impactando o consumidor final, o país e a receita das indústrias. 

Por CIBR- Central de Inteligência do Brasil  

 

O notável desenvolvimento do agronegócio consolida o setor como um 

dos mais importantes vetores da economia nacional, porém, com o 

aumento de produção na agricultura brasileira, houve elevação 

significativa no mercado ilegal de Defensivos Agrícolas. 

¼ desse setor é abastecido por produtos ilegais: 

 

Gráfico ilustrativo  

 

A demanda total líquida dos produtos foi de R$ 33,4 bilhões, sendo que a 

oferta da produção legal ficou em R$ 25,6 bilhões. A diferença, cerca de 

R$ 7,8 bilhões, representa a fatia introduzida ilegalmente no País. 

O mercado ilegal de defensivos agrícolas é formado por práticas, como: 

roubo, falsificação e contrabando de defensivos, assim como o desvio da 

finalidade de uso desses produtos. 

Estudo feito desde 2018 mostra apreensões de 318 mil toneladas de 

defensivos agrícolas ilegais. 

Ilegal 25%

Legal 75%
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Gráfico ilustrativo  

 

Combinadas, essas práticas representam risco crescente para a saúde e 

para o meio ambiente, além de prejuízos à economia brasileira e as 

empresas produtoras. 

Segundo Dr. Alexandre Carvalho, “Nossa experiência adquirida em 

décadas de atuação contra produtos ilegais de nossos clientes determina 

a necessidade de atuação conjunta, das empresas do setor devidamente 

representadas por escritórios como o nosso, interagindo com as 

autoridades públicas competentes e que detém o poder legal para as 

ações de fiscalização e apreensões.”  

Coibir o mercado ilegal é uma das especialidades da CIBR, pois através 

de nossas ações atuamos contra falsificações, contrabando e outras ações 

ilegais. 

“Temos exemplos de sucesso em que o mercado ilegal representava cerca 

de 35% do total, tendo sido reduzido para menos de 4% como resultado 

destas ações conjuntas entre setor privado e autoridades públicas.” Dr 

Alexandre Carvalho.  

 

Saiba mais como trabalhamos com as marcas em defesa de seus direitos 

e demais serviços jurídicos por meio do nosso site: www.cibr.com.br ou 

entre em contato: Telefone 11.3040.0180  I  cibr@cibr.com.br. 
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Sobre nós: 

A Central de Inteligência do Brasil-CIBR, fundada pelo Dr. Alexandre 

Carvalho, tem mais de 20 anos de experiência, é especialista na Defesa 

dos Direitos de Propriedade Intelectual, através de Programas de Proteção 

a Marcas e Investigações Corporativas contra falsificações, contrabando e 

outras ações ilegais, com o objetivo de mitigar o mercado criminoso e 

paralelo e recuperar o market share e a receita das empresas.  

Atuamos em diversas frentes, como: Consultoria e Gerenciamento de 

Riscos, Segurança Corporativa, Assessoria Jurídica nas áreas de Direito 

Intelectual, Direito Penal, Licitações Públicas, LGPD e outras. 

Somos membros do IACC – International Anti-Counterfeiting Coalition e 

da INTA – International Trademark Association. 

Fazemos parte, através de seu sócio fundador, do FNCP – Fórum Nacional 

Contra a Pirataria e a Ilegalidade, onde atua como Representante da Xerox 

Corporation. 

Atuamos em todo o Brasil e internacionalmente através de agentes 

parceiros especializados. 

Ao longo dos anos atendemos diversos segmentos de mercado e clientes 

multinacionais e regionais. 

Dr Alexandre Carvalho, antes de fundar a CIBR, teve experiencia como 

Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo e Special 

Agent da American Express no Brasil. Tem ainda em sua formação, curso 

de Especialização em Relações Internacionais junto ao NUPRI-USP e em 

Direito Penal e Processo Penal junto à Escola Superior do Ministério Público 

de São Paulo/SP. 

É membro efetivo nas seguintes Comissão da OAB-SP: Comissão Especial 

de Segurança Pública, Comissão Especial de Estudos de Compliance e 

Comissão Especial de Direito Civil 

 

*Dados apresentados aqui foram retirados do relatório IDESF, 2019  
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