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  BRacelpa

POr ElizabEth dE CarvalhaEs,

para valorizar o agronegócio

“a
gro. um Brasil que cresce forte e 
saudável.” este é o slogan da cam-
panha de comunicação lançada no 

dia 18 de julho em diversas mídias e batizada de 
Movimento agro. a iniciativa reúne 15 entidades 
e empresas de importantes setores ligados à pro-
dução agrícola nacional, entre elas a Bracelpa, em 
torno de uma proposta comum: a valorização do 
agronegócio pela população brasileira, mostrando 
como essa atividade econômica é um diferencial 
positivo para o desenvolvimento do país. as pa-
trocinadoras concentraram esforços e recursos; as-
sim, o projeto ganhou volume e abrangência.

as ações do Movimento agro têm como prin-
cipal objetivo revigorar a conexão entre o Brasil 
rural e o urbano junto a formadores de opinião, 
representantes do governo e consumidores, com 
mensagens que destaquem como os produtos do 
agronegócio estão no dia a dia dos brasileiros. 
a proposta é que o público urbano reconheça a 
“fazenda” que existe em sua casa – ou seja, as 
roupas são de algodão; os óleos e as margarinas, 
fabricados a partir da soja; o etanol tem origem 
na cana-de-açúcar; os produtos do setor vêm das 
florestas plantadas... 

lima duarte e giovanna antonelli, os atores 
responsáveis por fazer a conexão campo–cida-
de, serão reconhecidos como agrobrasileiros, 
enquanto cidadãos comuns assumirão os papéis 
de agroestudante, agromãe, agroestilista, agro-
chef e agrotaxista. em linguagem simples, esses 
personagens mostrarão como os vínculos estão 
presentes no cotidiano de todos nós, apesar de 
ainda pouco identificados por boa parte da po-
pulação. Mostrarão como o mundo rural e o ur-
bano são interdependentes e complementares e, 
de fato, precisam se reconhecer um no outro, pois 
formam o Brasil.

a expectativa é de que essa conexão gere orgu-
lho pelas atividades do campo e, consequentemen-
te, por suas contribuições positivas ao país, como 

geração de empregos, abastecimento interno, de-
senvolvimento nacional e inovação tecnológica, 
além de temas relacionados à sustentabilidade, 
entre outros aspectos. as peças também busca-
rão acabar com estereótipos e imagens negativas 
em relação aos produtores rurais, neutralizando 
preconceitos relacionados às atividades agrícolas. 
Muitos ainda identificam os produtores agrícolas 
como o personagem Jeca tatu – ignorante, rude e 
pouco profissional – ou com “latifundiários pode-
rosos”. essas percepções estão distantes da reali-
dade e precisam mudar.

as ações de comunicação do Movimento agro 
vão abranger diferentes mídias: das mais tradicio-
nais, como revistas e emissoras de rádio e tv, às 
mais atuais, com exibição de anúncios em cinemas, 
elevadores e aeroportos. a principal ferramenta 
será o portal sou agro (www.souagro.com.br), com 
visual moderno, dinâmico e interativo, para que 
conquiste seguidores dos mais diferentes perfis. a 
campanha também estará presente nas redes so-
ciais, buscando o contato e o relacionamento com 
o público jovem.

o Movimento agro é resultado de um trabalho 
de um ano e meio, período durante o qual os re-
presentantes das entidades e empresas patroci-
nadoras, sob a liderança motivadora de roberto 
rodrigues, presidente do conselho superior do 
agronegócio da fiesp, elaboraram os conceitos 
da campanha, entraram em contato com parceiros 
potenciais, captaram recursos e acompanharam 
todo o processo de criação e seleção das ações e 
peças que agora começam a ser veiculadas. 

nos próximos anos, o Brasil se tornará um dos 
maiores produtores agrícolas e terá um papel 
cada vez mais importante no fornecimento de 
alimentos, biocombustíveis e produtos de base 
florestal plantada para todo o mundo. os brasi-
leiros precisam tomar conhecimento disso e se 
orgulhar cada vez mais da “sua fazenda”, pois 
somos todos agrocidadãos.         
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