GRANDES
L´DERES
POR UM
GRANDE
AGRO

COMPROMISSO
ONE AGRO - 2019

• N—s, lÀderes do agroneg—cio – representantes de empresas privadas,
pÿblicas, de pesquisa e extens¡o, de universidades, de associa≈”es,
sindicatos, cooperativas, distribuidores, revendas, entre outras organiza≈”es –
escolhemos o Brasil que dø certo.
• Respeitamos e valorizamos nossa hist—ria e tudo o que fizemos at« aqui,
mas estamos em um novo momento: enxergamos o neg—cio de forma
profissional como empreendedores e empresørios agrÀcolas, de todas as
dimens”es (pequenos, m«dios e grandes). Continuaremos trabalhando juntos,
contribuindo para o crescimento do Brasil.
• Apoiamos a aprova≈¡o das reformas estruturantes (previd»ncia, tributøria,
transporte, trabalho, entre outros) fundamentais para o retorno da confian≈a,
dos investimentos e a redu≈¡o desemprego. Apoiamos tamb«m as reformas
microecon“micas que facilitem o ambiente de neg—cios, arejando e
estimulando o setor privado.
• Acreditamos que a moderniza≈¡o do marco regulat—rio « fundamental
para acelerar a entrada de inova≈¡o no mercado agrÀcola.
• Continuaremos trabalhando para expandir a produ≈¡o brasileira de forma
sustentøvel, extraindo mais valor das imensas øreas hoje utilizadas de forma
incompleta para, assim, abastecer com alimentos de alta qualidade e pre≈o
competitivo a popula≈¡o de todo o mundo, bem como com etanol, biodiesel,
bioeletricidade e outros.
• E por isso construiremos pontes alimentares de m¡o dupla com a China,
abrindo mais os mercados para o Brasil e atraindo investimentos chineses
para todas as etapas do agroneg—cio brasileiro.
• Extrairemos da ci»ncia e da tecnologia seu melhor, buscando na agricultura
de precis¡o e na gen«tica de ponta solu≈”es efetivas para a preserva≈¡o
ambiental e a produ≈¡o sustentøvel. Para isso, precisaremos, cada vez mais,
fortalecer nosso sistema de pesquisa e inova≈¡o, tanto pÿblico como privado.
• Nosso compromisso com a educa≈¡o « total. Temos o desafio de
desenvolver o talento das novas gera≈”es.
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• Buscaremos uma maior integra≈¡o com o sistema financeiro, visando
negocia≈”es justas, com especial aten≈¡o ao desenvolvimento e
diversifica≈¡o dos mercados de cr«dito e a evolu≈¡o dos mecanismos
de seguro da produ≈¡o.
• Buscaremos o merecido posicionamento de pot»ncia agroambiental,
considerando que temos hoje um dos mais rigorosos c—digos florestais
do mundo e a matriz energ«tica mais limpa do planeta.
• Por meio de uma comunica≈¡o transparente e efetiva, construiremos uma
nova narrativa para o agroneg—cio, mostrando æ popula≈¡o que trazemos
solu≈”es, n¡o geramos problemas.
• Buscaremos fortalecer a economia circular, com interliga≈¡o das cadeias
produtivas (subprodutos de uma como insumo de outra) e a integra≈¡o de
lavoura, pecuøria e floresta.
• Fortaleceremos a economia do compartilhamento, que vem trazendo
grandes revolu≈”es – com destaque para o papel das cooperativas, revendas
e associa≈”es, que proporcionam acesso e solu≈”es tecnol—gicas aos
pequenos produtores, otimizando o uso de ativos produtivos.
• Ocuparemos mais e mais espa≈os, inclusive exportando produtos com
altÀssimo valor agregado e fazendo liga≈”es entre os consumidores finais e
quem produz, refor≈ando cada vez mais a imagem de fornecedor mundial
de alimentos e energias renovøveis.
• Esse « o nosso compromisso. Cada um dos mais de mil presentes aqui tem a
inten≈¡o verdadeira de fazer o seu melhor e realizar todo o seu potencial para
contribuir por um agro mais forte e sustentøvel.
• Continuaremos, incansavelmente, trabalhando pelo crescimento do setor de
modo responsøvel e contribuindo para a gera≈¡o e a distribui≈¡o de alimentos
e bioenergia ao mundo, respeitando o meio ambiente e criando oportunidades
æs pessoas.
• Somos protagonistas desse Brasil que dø certo. Somos mais fortes,
somos um s— agro.
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