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O agronegócio brasileiro é fundamental para atender uma demanda em mudança e 

em crescimento no mundo. Há uma disputa acirrada, nunca vista, pelos 4F’s: food 

(alimento), fuel (energia), feed (ração) e fiber (fibra). 

 

Esta missão será cumprida se houver comprometimento com os 3P’s: people 

(pessoas), profit (lucro) e planet (planeta). Isso significa produzir alimento, energia, 

ração e fibra de forma socialmente justa, economicamente próspera e 

ambientalmente correta. 

 

As cadeias produtivas do agronegócio, representadas pelas entidades que integram 

o ARES – Instituto para o Agronegócio Responsável, assumem publicamente o 

compromisso em estabelecer o diálogo com a sociedade civil, para em conjunto, 

desvendar os caminhos da sustentabilidade, com base na realidade e no 

conhecimento.  

 

Assumem, também, o compromisso com a busca do equilíbrio entre o valor do 

agronegócio e o valor da floresta. 

 

Os desafios são muitos. Acreditamos que o movimento da sustentabilidade permite 

enxergar mais amplamente a complexidade na interação dos sistemas 

agroindustriais e o papel dos cidadãos e da sociedade direta ou indiretamente neles 

envolvidos.  

 

Um caminho perfeitamente possível para ser buscado de forma conjunta, através da 

melhoria contínua e implementação das boas práticas produtivas para que o 

desenvolvimento sustentável seja uma efetiva realidade! 

 



 

 

 

As entidades que fazem parte do ARES até o momento, são as seguintes: 

 

ABAG (Associação Brasileira de Agribusiness) 

ABAG–RP (Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão 

Preto) 

ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) 

ABEF (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos) 

ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação) 

ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) 

ABIMILHO (Associação Brasileira das Indústrias do Milho) 

ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) 

ABIPECS (Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de 

Carne Suína) 

ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) 

ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal) 

ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

APROSOJA (Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso) 

CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) 

CNI (Confederação Nacional da Indústria) 

CNPC (Conselho Nacional da Pecuária de Corte) 

OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) 

ORPLANA (Organização dos Plantadores de Cana do Centro-Sul do Brasil) 

SRB (Sociedade Rural Brasileira) 

UNICA (União da Agroindústria Canavieira de São Paulo) 

 
 
 
 
 
  


