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The tech-pop-everything image of
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Resumo: O termo “agronegócio” foi utilizado pela primeira vez em 1950, por Ray Goldberg e
John Davis, sua função é integrar a cadeia produtiva que surgiu a partir da revolução verde,
integrando campo, indústria, comércio e setor de serviços. A pesquisa busca compreender o
mecanismo de funcionamento do discurso da campanha "Agro é tech, agro é pop, agro é tudo" e,
consequentemente, a construção da imagem do agronegócio no Brasil. A partir dos conceitos de
“dialogismo”, proposto por Bakhtin (2003), e de “terceiro sistema”, de José Luiz Braga (2006),
analisaremos a relação entre a campanha e o público. Propomos dois mecanismos iniciais
presentes nas ações das propagandas: 1) a construção de uma imagem ideal, tecnológica e
moderna do agronegócio brasileiro, colocando-o como pilar da economia e, de certa forma,
afastando-o da realidade do setor e; 2) dar uma resposta positiva a possíveis críticas ou imagens
negativas do setor. A pesquisa utiliza como metodologia a Análise de Conteúdo, de Roque Moraes
(1999) e a Análise de Discurso, de Eni P. Orlandi (2002).

Palavras-Chave: Agronegócio. Rede Globo. Análise de Conteúdo. Análise de Discurso.

Abstract: The term “agribusiness” was used for the first time in 1950, by Ray Goldberg and John
Davis, its function is to integrate the production chain that emerged from the green revolution,
integrating field, industry, commerce and the service sector. The research seeks to understand the
working mechanism of the campaign discourse "Agro is tech, agro is pop, agro is everything" and,
consequently, the construction of the image of agribusiness in Brazil. From the concepts of
“dialogism”, proposed by Bakhtin (2003), and “third system”, by José Luiz Braga (2006), we will
analyze the relationship between the campaign and the public. We propose two initial mechanisms
present in the actions of advertisements: 1) the construction of an ideal, technological and modern
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https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9ssica-meheret-51451314a.
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image of Brazilian agribusiness, placing it as a pillar of the economy and, in a way, moving it
away from the reality of the sector and; 2) give a positive response to possible criticism or
negative images from the industry. The research uses as methodology the Content Analysis, by
Roque Moraes (1999) and the Discourse Analysis, by Eni P. Orlandi (2002).

Keywords: Agribusiness; Rede Globo; Content analysis; Discourse Analysis.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é desvendar, com base nos conceitos de “dialogismo”

(Bakhtin), segundo Diana Luz Pessoa Barros e José Luiz Fiorin (2003), e do “terceiro

sistema”, de José Luiz Braga (2006), o funcionamento da campanha Agro é tech, agro é pop,

agro é tudo, para a construção da imagem do agronegócio brasileiro. O conceito de terceiro

sistema, visa superar a ideia muito comum entre as teorias clássicas da comunicação de que

existem apenas dois sistemas no processo comunicacional, a emissão (Primeiro Sistema) e a

recepção (Segundo Sistema) de mensagem. Como propõe Braga (2006, p. 22), a noção de um

terceiro sistema é a relação entre público e mídia, ou seja, se trata de um “sistema de resposta

ou interação social”.

Nesta pesquisa, propomos que, as propagandas da campanha Agro é tech, agro é pop,

agro é tudo estão inseridas neste sistema de resposta de que fala Braga e atuam a partir de

dois mecanismos discursivos complementares: o primeiro é a construção da imagem do

agronegócio a partir de um olhar positivo; o segundo é a produção de conteúdo estruturado

como resposta ao público, anulando eventuais críticas.

Já de início, é importante ressaltar que existem diferenças entre os conceitos de

publicidade e propaganda. Embora ambas façam uso dos mesmos formatos multimídia para

espalhar sua mensagem, de acordo com Márcio Carbaca Gonçalez (2009), a publicidade

busca incentivar a venda de um produto ou serviço, enquanto a propaganda é utilizada para

alterar as atitudes do público em relação a uma determinada pessoa ou assunto, por exemplo,

a imagem do agronegócio. Para o autor, a diferença entre ambas é o viés comercial e

ideológico.
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A propaganda pode ser definida como ações de atividades ideológicas que tendem a
influenciar o homem, com objetivo político, cívico ou religioso. É o ato de propagar
idéias, princípios e teorias sem o fator comercial [...] Já a publicidade deriva de
público (do latim publicus) e é conceituada como a arte de tornar público, divulgar
um fato ou uma ideia, já com objetivos comerciais, uma vez que pode despertar o
desejo de compra, levando-o à ação. (GONÇALEZ, 2009, p.7)

Portanto, neste trabalho, estamos considerando as peças do Agro é tech, agro é pop,

agro é tudo como mensagens não necessariamente comerciais, mas voltada à mudança de

comportamento do público em relação ao tema por ela tratado, embora junto a essa

propaganda a emissora faça também a publicidade de outros produtos como será explicado

mais adiante.

O termo agronegócio veio do inglês, agribusiness, e foi utilizado pela primeira vez em

1950, nos Estados Unidos, por Ray Goldberg e John Davis, para referir-se às relações

econômicas entre o setor agropecuário e o setor industrial, comercial e de serviços. No Brasil,

a implantação desse modelo de industrialização do trabalho rural ficou conhecido a partir da

revolução verde que ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, representando uma política

direcionada, como afirma Carolina Octaviano (2010, p. 1), à “difusão de tecnologias

agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção” em “países menos

desenvolvidos, com a noção de combate a fome com a produção em larga escala, a partir da

modernização das técnicas utilizadas”.

No que se refere à imagem do agronegócio brasileiro, existem muitas ideias

conflitantes, muitas delas reiteradas pelos meios de comunicação de massa. Apresentamos

brevemente algumas dessas ideias a fim de compor o contexto discursivo a partir do qual esta

pesquisa se desenvolve.

A principal imagem positiva do agronegócio está no volume financeiro envolvido. De

fato, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)3,

referente ao ano de 2019, 43,2% de tudo que é exportado no Brasil tem origem no

agronegócio. Neste relatório, isso representou US$96,79 bilhões em 2019 (mais de R$555

bilhões) registrados pela balança comercial brasileira. Além disso, ainda de acordo com o

3 Disponível em:
<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/vendas-externas-do-agronegocio-somam-us-96-8-bilhoe
s-em-2019/copy_of_NotaaimprensaDezembro20191.pdf>. Acesso em: 21 out. 2020.
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MDIC, as exportações do agronegócio recuaram menos que as exportações totais brasileiras.

Essa imagem, no entanto, é confrontada com alguns fatos que contradizem ou são

omitidos pelas propagandas em questão. Por exemplo, a modernização no campo não

produziu alimentos para acabar com a fome no mundo, já que seu objetivo é o lucro dessas

grandes empresas agrícolas com a exportação. Ela também não dá atenção à biodiversidade

ou à variedade da produção agrícola, mas, principalmente, à monocultura e à produção em

larga escala, aumentando a degradação ambiental, a concentração de terras e o uso massivo

de fertilizantes e agrotóxicos, entre outros problemas de grande impacto social e ambiental.

Outro ponto conflitante diz respeito aos seres humanos envolvidos nessa cadeia

produtiva. Segundo dados do Censo Agropecuário (MDA, 2017)4, a produção dos pequenos

produtores de base familiar corresponde a quase 70% da empregabilidade no campo,

admitindo cerca de 10,1 milhões de pessoas. Esses dados entram em conflito com a ideia de

que o agronegócio gera empregos aos pequenos produtores e valoriza a agricultura familiar.

Os pequenos produtores não produzem em grandes quantidades e essa produção não é

voltada ao mercado externo. Com uma área menor em hectares, essa parcela de pequenos

agricultores é responsável por grande parte da geração de empregos no setor. Vale lembrar

que a agricultura familiar não é agronegócio. Carneiro, Rigotto, Augusto, Friedrich e Búrigo

(2015) observam que o mundo da agricultura familiar envolve muito mais camponeses do

que é reconhecido e que é ignorado tanto pela ciência quanto pela mídia.

Ainda de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, 23% de todo o valor da

produção brasileira pertence aos pequenos agricultores, número esse que varia entre os

estados, chegando a 67% no Amazonas, 57% no Amapá, 52% no Acre, 51% no Sergipe e

50% em Santa Catarina. Essa complexidade não é a imagem apresentada nas propagandas da

campanha que simplifica tudo com um único slogan, de fácil memorização. O custo em

inserir a agricultura familiar dentro do conceito de “agro”, por exemplo, seria admitir

publicamente que são menos de 8 milhões de empregos gerados pelos monopólios agrícolas

do país (ALVES apud BUDÓ, 2017, p.195).

A campanha Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, criada em junho de 2016, destrói

4 Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017>. Acesso
em: 21 out. 2020.
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toda a complexidade e as contradições presentes deste setor da economia capitalista

contemporânea para apresentar-se como um modelo moderno, tecnológico, autossustentável e

bem sucedido da produção agrícola em grande escala do Brasil. Os vídeos da campanha

possuem um formato padrão, organizado e linear, que variam de 50 segundos a 1 minuto, e

são veiculados ao longo da programação da emissora, principalmente no chamado horário

nobre. Em suas primeiras produções, a presença de pessoas é quase inexistente, mas, aos

poucos, a campanha passa a utilizá-las a seu favor. O caso que talvez tenha marcado como

um ponto de virada dessas produções é de uma figura que remetia à escravidão.

A construção de uma boa imagem do agronegócio como mantenedor da economia

brasileira beneficia, obviamente, apenas alguns grupos do setor agrícola brasileiro em

detrimento de muitos outros. No entanto, é importante também indagar sobre o interesse do

grupo Globo na participação deste setor da economia, pois a reputação da emissora pode estar

sendo utilizada para reiterar uma imagem positiva do agronegócio, aproveitando da audiência

que detém para manter uma grande interação entre o público e a mensagem (terceiro sistema)

que, segundo a hipótese desta pesquisa, constitui a peça-chave da campanha. É esse mesmo

público que influencia no funcionamento do discurso, pois: “o ouvinte é definido como

aquele que o falante leva em conta, aquele para quem o discurso é orientado e que

intrinsecamente determina a estrutura do discurso” (BARROS; FIORIN, 2003, p. 21).

A presente pesquisa está dividida em 3 capítulos. No primeiro, discorreremos sobre os

conceitos de capitalismo dependente, revolução verde, agronegócio e seu crescimento

exponencial no Brasil. Também demonstraremos a sua presença na mídia e o processo da

construção de uma imagem positiva do setor. No capítulo 2, apresentaremos aspectos gerais

da investigação, a revisão da literatura sobre o tema, a fim de situar a especificidade desse

objeto de pesquisa. Nele, também são apresentados os conceitos de dialogismo e terceiro

sistema que embasam a hipótese de que o discurso dialógico entre o público e a mídia

constitui o motor dessa campanha. É a interação supracitada um dos mecanismos mais

importantes do funcionamento discursivo. No capítulo 3 apresentamos a metodologia e a sua

aplicação. Aqui, a análise de conteúdo serve como organizador e delineador para a montagem

da pesquisa, enquanto que a análise do discurso é empregada na análise e na interpretação dos

dados. É nessa etapa do percurso metodológico em que os conceitos desenvolvidos são

aplicados para a apresentação do funcionamento da referida campanha.
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CAPÍTULO 1 - CAPITALISMO DEPENDENTE, REVOLUÇÃO VERDE, AGRONEGÓCIO E A
PRESENÇA MIDIÁTICA

Neste primeiro capítulo apresentaremos os conceitos de capitalismo dependente,

revolução verde e agronegócio, e a relação entre o agronegócio e a mídia. Os assuntos foram

ordenados a fim de possibilitar uma melhor compreensão do todo, como um sistema

integrado.

1.1 Capitalismo dependente

O conceito de capitalismo dependente foi elaborado para descrever o modo de

desenvolvimento capitalista da América Latina. De acordo com Ruy Mauro Marini (1973)

essa dependência pode ser compreendida como:

[...] uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo
marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou
recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A consequência da
dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência e sua
superação supõe, necessariamente, a supressão das relações de produção nela
envolvida. (MARINI, 1973, p. 9)

Marini salienta que uma das vias que possibilitou que a América Latina chegasse ao

capitalismo, foi a partir do “sistema misto de servidão e de trabalho assalariado” (MARINI,

1973, p.17) que se estabeleceu no Brasil, visando desenvolver a economia de exportação para

o mercado mundial. Historicamente, o Brasil, bem como toda a América Latina, têm mantido

sua economia a partir da exportação, ou seja, vive um capitalismo dependente. Isso pode ser

observado a partir dos diferentes ciclos econômicos que o país passou: o do Pau-Brasil, que

vigorou entre 1500 e 1530; da cana-de-açúcar, que ocorreu entre a segunda metade do século

XVI e o final do século XVII; do ouro, iniciada no final do século XVII e que corresponde ao

ápice da economia brasileira no período colonial; do algodão, entre o final do século XVIII

até o começo do XIX; do café, entre o século XVIII e XIX, quando o Brasil chegou a ser

responsável pela produção de metade do café consumido no mundo; e da borracha, entre o

final do século XIX e início do XX.

É importante observar que a base da economia brasileira ainda é voltada ao

extrativismo e a agropecuária. “Ao fazê-lo, configura de maneira específica as relações de
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exploração em que se baseia e cria um ciclo de capital que tende a reproduzir em escala

ampliada a dependência em que se encontra frente à economia internacional”.

(MARINI,1973, p.20). Como afirma o autor, o desenvolvimento das forças de produção

extrativista implicam consequências diferentes, do que em países que exigem um aumento do

trabalho fabril, pois:

Na indústria extrativa e na agricultura o efeito do aumento do trabalho sobre os
elementos do capital constante são muito menos sensíveis, sendo possível, pela
simples ação do homem sobre a natureza, aumentar a riqueza produzida sem um
capital adicional. (MARINI,1973, p.14)

Ainda segundo Marini, a estrutura global e o funcionamento econômico dos países

latinoameticanos, não permite que eles tenham o mesmo desenvolvimento ou possam

acompanhar as economias capitalistas chamadas avançadas (MARINI, 1973, p. 5-6). Ou seja,

o Brasil, por exemplo, permanece com o mesmo modelo econômico da época do

descobrimento e não é capaz de rompê-lo. Desta forma, analisando as características dos

ciclos passados, podemos pressupor que hoje vivenciamos um novo ciclo econômico, o do

agronegócio, principalmente com a exportação de soja e de gado.

1.2 Revolução verde

A intensificação da produção agrícola no país passou a se desenvolver com a chegada

da revolução verde, evento conhecido pela política de ampliação da produção no campo, que

surgiu no mundo no contexto da Guerra Fria (1947-1991), época designada pelos conflitos

indiretos e disputas estratégicas entre Estados Unidos (capitalista) e União Soviética

(socialista), disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A revolução

verde foi idealizada pelos Estados Unidos, juntamente com a Organização das Nações Unidas

(ONU), como uma tentativa de acabar com a fome. A missão desse sistema era produzir mais

alimentos em menos tempo e ocupando menos áreas de cultivo. Ela foi implementada,

principalmente, em países subdesenvolvidos da Ásia e da África.

A partir da ampla aceitação da revolução verde pela maioria dos países do globo,

houve um intenso investimento no campo e, cada vez mais, a utilização de tecnologias e

inovações, como adubos, sementes selecionadas ou Organismos Geneticamente Modificados

(OGMs), inseticidas, irrigação artificial e maquinário. Os Estados Unidos ofereciam
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financiamentos na importação de insumos, equipamentos e, também, capacitação técnica do

trabalhador do campo. A iniciativa norte-americana foi justificada como uma tentativa de

atenuar a fome no mundo e evitar a aproximação destes países com outros de influências

socialistas.

A revolução verde chegou ao Brasil por volta de 1970, durante o período do chamado

“milagre econômico brasileiro” (1968-1973). Além da mecanização, ela trouxe a expansão da

fronteira agrícola. Inicialmente, instalou-se nos estados do Sul do país - Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e Paraná - e depois migrou para outros estados brasileiros. Um exemplo disso

é a produção de soja, que teve seu início no Sul, foi ampliada para o Centro-Oeste e este

movimento fez com que a produção de gado desse local, migrasse para o Norte.

A tecnologia resolveu os poucos problemas existentes para o desenvolvimento do

agronegócio no Brasil. Questões relacionadas ao solo, por exemplo, foram resolvidos com

inovadores métodos de tratamento, como a acidez do Cerrado, que foi solucionado a partir da

utilização de um processo chamado “calagem”, ou seja, introdução de pó de calcário (que é

uma rocha sedimentar) na terra, fazendo com que ela se tornasse produtiva. Essas

transformações no Cerrado fez com que, em 50 anos, a savana mais biodiversa do mundo,

com aproximadamente 330 mil espécies de plantas e animais, perdesse 50% da sua área

original, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente (2011).

1.3 Agronegócio

Com o início da revolução verde, a partir de 1945, foi necessário a criação de um

modelo de gestão da agricultura moderna que fosse capaz de unir o campo, a cidade e a

indústria. Desta forma, em 1950, os americanos Ray Goldberg e John Davis anunciaram o

agronegócio.

Este foi aplicado para designar as relações econômicas entre o setor agropecuário e
o setor industrial, comercial e de serviços, a consolidação e aplicação prática deste
conceito é uma realidade imposta pela área administrativa e de propaganda dos
dirigentes do capital. (SANTOS; SILVA, 2020, p. 95).

O agronegócio envolve uma cadeia industrial, compartimentada em diversos setores.

No primário encontram-se os produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Já o secundário

comporta as agroindústrias e fabricantes, ou seja, todos aqueles que fornecem insumos, como
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máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. No setor terciário fica a cadeia de

distribuição, responsável por levar os produtos até o consumidor. Aqui situam-se as

transportadoras, os distribuidores e os comerciantes de produtos agrícolas. O setor terciário

também engloba atacadistas e supermercados.

Estes são os três principais setores de funcionamento do agronegócio, mas há ainda

outros, como o setor financeiro, composto por bancos e agências de fomento para obtenção

de crédito agrícola e contratação de seguro rural, o setor farmacêutico, que atua no

desenvolvimento de vacinas utilizadas na pecuária, o setor automotivo, que abarca

fabricantes de tratores e outros maquinários, além do setor comunicacional, responsável pela

divulgação de notícias, marketing e pela construção da imagem do agro, como

apresentaremos adiante, de forma mais aprofundada, no tópico 1.4, intitulado “O agronegócio

na televisão”.

No interior do agronegócio brasileiro, há diferentes modos de produção,

denominados: plantation, agricultura empresarial, itinerante e orgânica. Dentre estes, o mais

popular é o plantation, que pode ser definido como uma produção em grandes propriedades,

geralmente voltado para a exportação e com predominância da monocultura. O segundo

modelo, a agricultura empresarial, possui uma produção em commodities5, nela há um capital

elevado, mão de obra qualificada, intensa utilização de máquinas e o impacto ambiental é

consideravelmente maior. O modo itinerante dispõe de técnicas manuais, baixo capital e

pouca produtividade, geralmente se caracteriza como agricultura de subsistência. Por último

temos a produção orgânica, em que se trabalha com a terra de uma forma natural utilizando,

principalmente, a compostagem e a rotação de cultura.

Os diferentes modos de produção, aliados ao solo fértil e ao clima no Brasil, garantem

o sucesso do agronegócio. Em 2016, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos -

USDA, disponibilizou um relatório sobre o agronegócio com um ranking de produção e

exportação mundial. Na tabela abaixo é possível observar os destaques da produção e

exportação brasileira, apontados pelo USDA:

5 Commodities vem do inglês e significa mercadoria. De acordo com o dicionário Aurélio, é tudo aquilo que, se
apresentando em seu estado bruto (mineral, vegetal etc), pode ser produzido em larga escala; geralmente se
destina ao comércio exterior e seu preço deve ser baseado na relação entre oferta e procura. Todo produto que é
produzido em larga escala. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/commoditie/>. Acesso em: 30 mar. 2021.
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TABELA 1:

Exportação de produtos brasileiros
Produto Produção Exportação
Gado 2º 1º
Suíno 4º 4º
Soja 2º 1º
Frango 2º 1º
Suco de laranja 1º 1º
Milho 3º 2º
Açúcar 1º 1º
Café 1º 1º
Óleo de soja 4º 2º

Tabela desenvolvida pelos próprios autores utilizando dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos - USDA (outubro, 2016)

Em 2017, o agronegócio brasileiro teve a maior participação no Produto Interno Bruto

(PIB) da história, com 23,5% do total, cerca de R$96,01 bilhões, segundo a Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Nesse mesmo ano foram exportadas 68,15 milhões

de toneladas de soja e 29,2 milhões de toneladas de milho.

Há diversos pontos que beneficiam o segmento econômico no país, como a

disponibilidade territorial, considerando que menos de 10% da extensão do solo brasileiro é

utilizado para o cultivo. O ambiente favorável também é um fator de incentivo, com

abundância de água, solo propício para o plantio e boa luminosidade natural, possibilitando a

produção de uma diversidade de produtos, como frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja,

algodão, cacau, madeira, borracha, carnes e ovos. A expansão tecnológica também pode ser

considerada um fator de estímulo. Com o avanço da agricultura de precisão, as propriedades

brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e drones.

O uso das tecnologias possibilita um controle maior na produção.

No entanto, também há empecilhos na produção brasileira, como a dificuldade de

logística na distribuição, os períodos de  chuva e estiagem, pragas e eventuais doenças.

Não se pode ignorar, também, as grandes potências empresariais na distribuição de

insumos, que direcionam o mercado do setor. Até pouco tempo eram sete, hoje, elas se

tornaram quatro, que são: Monsanto (mais Bayer), Dupont (mais Dow), Syngenta (mais

ChemChina) e Basf. A concentração de mercado nas mãos de poucas empresas acaba

encarecendo os insumos. Segundo dados de 2018 da Associação Brasileira dos Produtores de

Soja (Aprosoja), desde a unificação das empresas, os preços dos defensivos agrícolas têm
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subido entre 30% e 35% a cada nova safra6, o que pode prejudicar a produção nacional a

longo prazo, pois o Brasil importa 75% dos fertilizantes que utiliza.

1.4 O agronegócio na televisão

O agronegócio passou a integrar a grade televisiva no final do século XX, logo após

o início da revolução verde, quando o setor rural brasileiro passou a se estruturar com a

modernização agrícola e a se sobressair economicamente. Os programas pioneiros, com

produções até então inéditas no telejornalismo brasileiro, em sua maioria, ainda existem e são

referência na discussão sobre o meio rural. O programa Globo Rural, criado em 1980, é um

exemplo dessa permanência. O jornal rural segue com sessões regulares, como o boletim com

as cotações do mercado, as cartas com dúvidas dos telespectadores e matérias sobre assuntos

direcionados, exclusivamente, ao produtor rural. Essa programação permanente garante a

fidelidade do telespectador.

A Rede Globo foi a primeira a incluir o agronegócio em sua grade, ela detém um

papel importante na formação e influência da opinião pública do país, por isso o

posicionamento da emissora deve ser observado com atenção. Como afirma Ricardo César

Bolaño (2012, p. 13), “no interior desse conjunto, vale acrescentar, a posição da Globo é

especial, pois não trata-se simplesmente de uma empresa, como a Ford ou o Itaú, mas de uma

empresa cujo produto é informação e entretenimento, ideologia, para as massas”.

Em 1995, cria-se e passa a ser transmitido o Canal do Boi, que é o primeiro canal de

televisão do mundo com uma programação voltada somente à leilões de pecuária. O Canal do

Boi faz parte do Grupo SBA (Sistema Brasileiro do Agronegócio), que hoje conta com outros

três canais de televisão voltados ao mesmo público, em TV aberta, por assinatura e via

internet, o Agro Canal, o Conexão BR e o Novo Canal.

Em 2009, o Grupo SBA gerou cerca de 1,4 bilhões em negócios no campo, sendo os

leilões um dos principais fatores que contribuíram para esse resultado. Foram mais de cinco

mil leilões entre 2009 e 2012, sendo 1.297 em 2009, 1.338 em 2010, 1.295 em 2011 e, em

2012, 1.244 leilões. Uma pesquisa de mídia e mercado realizada pelo grupo Instituto Ipsos7, a

partir de dados coletados até 2009, demonstrou que:

7 O Instituto Ipsos é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. Fundada na
França em 1975, a Ipsos conta hoje com 16.000 funcionários e está presente em 87 países, incluindo o Brasil.

6 Disponível em: <https://fia.com.br/blog/agronegocio/>. Acesso em 30 mar. 2021.
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O Canal do Boi atinge 51% da audiência entre os agropecuaristas de todo o país,
sendo líder em audiência na maior parte do mercado rural nacional. [...] Os quatro
canais da Rede SBA possuem mais de 37% da audiência total de canais do
segmento do Agronegócio no Brasil e lideram a audiência em 10 estados do país.
(JUNG, 2012 apud SANTOS, SILVA e MACIEL, 2019, p. 52)

Fazem parte da programação os seguintes programas: Pecuária BR, Agricultura BR,

Bom dia Produtor, Mercado do Campo, Mercado Futuro, Na Batida do Martelo, Brasil

Gourmet e Zebu para o Mundo.

Segundo informações dispostas no site do grupo SBA (2020) na aba “Nossa

História”8, os canais atingem cerca de 80 milhões de telespectadores em território nacional e

de fronteira e o perfil de audiência é composto 72% por telespectadores que são donos de

propriedades rurais, sendo 42% das grandes propriedades brasileiras. 77% dos pecuaristas

que acompanham a programação possuem mais de 2.000 bovinos, 64% dos produtores de

leite distribuem mais de 1 milhão de litros/mês, 49% dos produtores de soja têm mais de

2.000 hectares plantados e 51% dos produtores contam com mais de 10 máquinas agrícolas

na propriedade. Ou seja, o conteúdo da programação é de interesse maior do grande produtor

brasileiro9.

Em 1997 foi criado o Canal Rural. O canal já foi comandado pela Globosat (Grupo

Globo; 1996-1998) e Grupo RBS (1996-2013) e, atualmente, pertence à J&F investimentos,

empresa que controla a JBS S/A10, a maior empresa de proteína animal e segunda maior de

alimentos, no Brasil, segundo a Revista Forbes (FORBES, 2020, p. 62). Segundo Santos,

Silva e Maciel (2019), o grupo JBS também atua com atividades não agrícolas ligadas ao

setor, entre elas estão a produção e comercialização de produtos de couro, higiene/limpeza,

colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros.

No canal pertencente a JBS, são cerca de 18 horas diárias com produção dedicadas ao

agronegócio, distribuídas entre jornalismo, com programas informativos sobre a cadeia

10 A sigla “JBS” se refere ao nome do fundador da empresa, José Batista Sobrinho.

9 De acordo com a Receita Bruta Agropecuária, RBA, grande produtor é aquele que possui renda igual ou
superior a R$800 mil por ano. Disponível em
<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=
1797518661#:~:text=I%20%2D%20pequeno%20produtor%3A%20at%C3%A9%20R,00%20(oitocentos%20mi
l%20reais)>. Acesso em: 30 mar. 2021.

8 Disponível em: <https://sba1.com/historia>. Acesso em: 22 ago. 2020.
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produtiva e agropecuária, e entretenimento com os programas de bate-papo com especialistas

e convidados, como o Bancada Rural e o Conexão Agro, em que se discute questões

relacionadas ao mercado agropecuário do Brasil e a temas gerais sobre a perspectiva do setor

e o shopping rural (CANAL RURAL, 2016).

Além dos já citados, o canal possui outros nove programas: Cooperativismo em

Notícia; Dia de Campo na TV; Giro do Boi; Marcas e Máquinas; Momento Agro no Brasil;

Pecuária em Foco; Técnica Rural; Tecnologia no Campo; e 54 Terra Pecuária. A emissora

possui, ainda, programas de entretenimento: Arte Brasil; Cavalos Crioulos; Carnes, Cortes e

Sabores; e Grandes Fazendas. Em 2017, o Canal Rural migrou também para a internet, com a

criação de um site focado na inteligência artificial e está presente também em  mídias sociais.

Já em 2005, surgiu a partir do Grupo Bandeirantes de Comunicação (Band), o canal

Terra Viva, disponível na televisão fechada, portais online e também via dispositivos móveis.

“Acessos aos conteúdos e serviços do Terra Networks originados a partir de tablets e

smartphones já respondem por 45% da audiência total do portal, de acordo com números

revelados a este noticiário pelo CEO global do provedor” (CORDEIRO apud SANTOS,

SILVA e MACIEL, 2019, p. 54). Atualmente o canal é um dos principais deste segmento no

país, “levando informações completas e debates essenciais sobre o tema não só ao

telespectador do campo como também ao da cidade” (TERRA VIVA, 2017).

Como ressalta no slogan do canal, o objetivo é alcançar quem planta e cria no Brasil,

por este motivo o canal se dedica ao agronegócio durante toda a sua programação.

É importante ressaltar que a emissora é financiada por pessoas e empresas ligadas
ao setor do agronegócio. De acordo com João Carlos Saad, presidente do Grupo
Bandeirantes, a Terra Viva buscou investimento com empresários do setor como
Jovelino Carvalho Mineiro Filho (Fazendas Sant’Anna e conselheiro da Sociedade
Rural Brasileira), José Carlos Costa Marques Bumlai (pecuarista) e Anwar Damha
(Grupo Encalso Damha) [...] Esses empresários trabalham com pecuária e
melhoramento genético de animais e possuem negócios e atividades econômicas
vinculadas ao agronegócio. (SANTOS, SILVA E MACIEL, 2019, p. 54)

Curioso observar que em nenhum dos programas ou canais anteriormente citados

existe uma programação voltada à produção orgânica e sustentável, à agricultura familiar ou

ao pequeno produtor. Isso se deve, provavelmente, ao fato de grande parte da audiência ser
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formada por donos de grandes latifúndios voltados à monocultura e que buscam, com os

meios de comunicação, um modo de promover e legitimar a sua atividade no país.

Em 2016, a Rede Globo de Televisão, através do projeto Agro, a Indústria-Riqueza do

Brasil, lançou a campanha Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo, com o intuito de

apresentar o agronegócio para a população, aproximando o campo e a cidade. Nele, busca-se

evidenciar aspectos socialmente positivos e ocultar o que temos de mais atrasado, como o

problema fundiário, as desigualdades sociais e os impactos ambientais ocasionados por essa

atividade extrativa.

A campanha é envolta em contradições que buscam construir uma nova imagem do

agronegócio brasileiro, colocando-o como mantenedor da economia brasileira. Essa ideia

sempre foi propagada no meio político, por membros da chamada bancada ruralista e

defensores do setor, mas passou também a ser difundida na sociedade quando ganhou espaço

no horário nobre da programação da Rede Globo.

Algo importante a ser mencionado é o fato de que a Globo não só produz conteúdo,

como também tem ligação com empresas do agronegócio. A família Marinho,

sócio-proprietária da Rede Globo, possui várias fazendas e empresas de produção agrícola,

como a Fazenda Bananal Agropecuária, as Fazendas Guará Agropecuária e a Mangaba

Cultivo de Coco11. Além disso, a Globo Comunicações e Participações S/A é integrante da

Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

Agro: a indústria-riqueza do Brasil foi criada em meados de 2016, dentro da Rede
Globo – empresa associada à Abag (Associação Brasileira do Agronegócio, 2019)
–, como estratégia de negócio no ramo publicitário. Seus patrocinadores são a Ford
e a JBS [...] Desde então, essa campanha da Globo tem operado para dar
sustentação ideológica à intensificação do pacto de economia política do
agronegócio nos governos [de Michel] Temer e [de Jair Messias] Bolsonaro.
(POMPEIA, 2020, p.216)

Antes uma empresa que fazia a mediação do público, que produzia publicidade para

outras empresas por meio de seus conteúdos jornalísticos e de entretenimento, a Rede Globo,

agora através das propagandas do Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, passa a ser também

uma empresa diretamente interessada no agronegócio. Uma coisa é uma empresa de

11 Disponível em:
<https://diplomatique.org.br/agronegocio-e-midia-brasileira-onde-duas-monoculturas-se-conectam/>. Acesso
em: 26 nov. 2020.
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comunicação produzir conteúdos para empresas de outros setores, a fim de que a imagem

dessa empresa que investe em publicidade ou propaganda saia assim fortalecida. Outra coisa

bem diversa é uma empresa de comunicação estar interessada em outro setor da economia a

qual não é diretamente ligada. Algo sintomático do atual momento da economia que se

financeiriza e torna todas as empresas acionistas de todas as outras empresas. Aqui não existe

um setor em que uma empresa não esteja diretamente interessada, pois, no mercado

financeiro o que importa é a capacidade do valor e do trabalho investido em se reproduzir.

CAPÍTULO 2 - ESTUDOS ACERCA DO AGRONEGÓCIO E APRESENTAÇÃO DO
REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo apresentaremos a revisão bibliográfica acerca da campanha Agro é

tech, agro é pop, agro é tudo. Exibiremos também a justificativa, a hipótese de pesquisa,

assim como os conceitos utilizados para a construção do modelo teórico que será

operacionalizado no próximo capítulo.

2.1 Estudos acerca do agronegócio, degradação ambiental e apresentação

midiática

A campanha Agro é tech, agro é pop, agro é tudo já foi tema de pesquisa de diferentes

campos disciplinares, tais como a Antropologia, a Geografia, a Linguística, o Direito, além da

própria Comunicação. A característica comum desses estudos é a abordagem crítica visando

desvendar as contradições existentes entre a imagem proposta pela campanha e a realidade do

país. Porém, mesmo que algumas dessas pesquisas tivessem utilizado a Análise do Discurso

ou a Análise de Conteúdo como técnicas de investigação, nenhuma se interessou em

apresentar o funcionamento do discurso das propagandas como mecanismo que faz emergir a

imagem positiva do “agro”, objetivo pretendido por este trabalho.

A revisão de literatura sobre o tema observou que algumas pesquisas, embora

remetessem à campanha, não buscavam uma análise da mesma, mas apresentavam

informações relevantes sobre o desenvolvimento do estudo do agronegócio e da relação deste

setor com os meios de comunicação interessados no tema. Exemplo disso é o trabalho de

Denise Tavares que utiliza a expressão Agro é pop, mas para demarcar o que ela chama de o

novo rural brasileiro. A partir de reportagens do quadro Vida de Caminhoneiro, do Globo
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Rural, Tavares observa que não há nada de inocente no discurso do agro, sendo pretensioso,

principalmente por conta do período em que o programa foi veiculado, entre 2015-2016,

momento de instabilidade política e ascensão da bancada ruralista no Congresso.

A presente revisão contou também com o uso de outros materiais informativos que

pudessem enriquecer a compreensão sobre o tema e dos problemas associados a ele. É o caso

da reportagem “Muito além da tecnologia: os impactos da revolução verde”, de Carolina

Octaviano (2010), que questiona a degradação ambiental, o apagamento dos povos

originários e o uso massivo de agrotóxicos que afetam a saúde da população. Octaviano

apresenta as contradições presentes nesse modelo de industrialização do campo, existentes no

Brasil.

Dos trabalhos acadêmicos ligados indiretamente ao estudo das mensagens da

campanha, que oferecem um bom panorama sobre a relação entre o agronegócio e os meios

de comunicação, podemos destacar três: o primeiro, de Alexandre Eduardo Santos (2018),

intitulado“O agro tech-pop-tudo e as desigualdades socioespaciais em uma cidade do

agronegócio no cerrado”, apresenta as contradições sociais em Primavera do Leste, cidade ao

sul do Mato Grosso, criada exclusivamente para fins agropecuários, tendo sido financiada

pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Neste trabalho, Santos

apresenta o processo de avanço da fronteira agrícola nos domínios do Cerrado brasileiro, o

descaso para com a preservação do bioma, a consequente territorialização da agricultura

capitalista e a urbanização que origina centros urbanos com profundas dissonâncias. Nele, o

autor desconstrói o discurso preservacionista da peça Agro é tech, agro é pop, agro é tudo,

que foi reconhecida e premiada pela Sociedade Nacional da Agricultura (SNA) em janeiro de

2017 por destacar os benefícios do agronegócio na vida dos brasileiros.

O segundo trabalho segue abordagem crítica semelhante ao questionar a ideia de

modernização do rural brasileiro comparando a campanha e documentos relevantes ao

agronegócio. De autoria do antropólogo Caio Pompeia (2020), a pesquisa “‘Agro é tudo’:

simulações no aparato de legitimação do agronegócio” analisa os agenciamentos e os efeitos

de certas simulações em três casos envolvendo 1) a agricultura familiar, 2) estatísticas

macroeconômicas e 3) campanhas midiáticas. A partir da noção de sinédoque política, o

Pompeia apresenta o caminho percorrido pelo agronegócio até a situação atual, em que se

confunde a totalidade dos produtores com partes singulares modernizadas e com maiores
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rendimentos.

O terceiro trabalho, de Marília de Nardin Budó (2017), “As mortes no campo e a

operação greenwashing do ‘agro’: invisibilização de danos sociais massivos no Brasil”,

enfoca precisamente sobre uma parte desses produtores (os pequenos) para revelar os

malefícios trazidos pelo avanço do agronegócio, principalmente para a saúde desses

trabalhadores. Ela desloca o debate criminológico do urbano para o rural e põe em questão o

slogan da campanha, organizando a análise em três partes: 1) “Modernização e tecnologia no

campo: ‘agro é tech’”, em que confronta o discurso com dados e fatos recentes no cenário

nacional; 2) “Sustentabilidade está na moda: ‘agro é pop’”, no qual exibe-se a destruição

(social e ambiental) causadas e omitidas pela campanha e, por fim; a 3) “Inclusão da

agricultura familiar no conceito de agronegócio: ‘agro é tudo’”, momento em que Budó

questiona o não aparecimento do trabalhador do campo, “reduzida a apenas 1/30” (número de

vídeos da campanha na época da pesquisa).

Quanto aos trabalhos que se dedicam especialmente à análise das mensagens e aos

problemas ligados diretamente ao campo da Comunicação, destacamos um conjunto de

estudos, igualmente críticos em relação à campanha, sobretudo no que diz respeito ao seu

caráter simplificador. Em comum, o problema da representação, da construção da imagem ou

da opinião pública, além do convencimento do público mediante as peças da campanha.

Em “Controlar, Persuadir ou Ouvir?: reflexões sobre opinião pública e a campanha

‘Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil’, sob a ótica das Relações Públicas”, Almeida e

Andrelo (2019) investigam a construção da opinião pública sobre a campanha levando em

consideração o lugar que a Rede Globo ocupa no cenário brasileiro. Para elas, a conduta

estratégica das organizações deve fomentar o diálogo e o equilíbrio de interesses, pois o

ambiente de negócios, segundo as autoras, está cada vez mais competitivo com consumidores

ansiosos por mais transparência, cujas demandas não são nítidas por parte daquela emissora.

Na mesma linha das preocupações sobre a construção da imagem do agronegócio

pelos meios de comunicação podemos citar os trabalhos de Santos e Silva (2020), “O agro é

pop e não preserva ninguém: os discursos antagônicos de preservação ambiental”, e de

Santos, Silva e Maciel (2019), “‘Agro é tech, agro é pop, agro é tudo’, da Rede Globo de

Televisão, como difusora da campanha sobre o agronegócio no Brasil”. Ambos trabalhos

indicam incoerências e contradições presentes nas propagandas e definem o discurso da mídia
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como engrandecedores e entusiasmantes, ao não mostrar todas as faces do agronegócio. Se o

primeiro aprofunda o debate sobre o contexto histórico, apresentando dados que comprovam

a depredação ambiental em oposição à imagem de prosperidade, harmonia com a natureza e a

geração de empregos propostas pelo slogan, o segundo retoma o debate sobre a Indústria

Cultural a da função de propaganda para indicar o papel difusor da mídia na promoção deste

setor da economia brasileira.

Ainda sobre a construção da imagem midiática positiva do agronegócio brasileiro,

Záira Bomfante dos Santos, Ueber José de Oliveira e Clarice Lage Gualberto (2019) em “O

discurso midiático do agronegócio no brasil sob um olhar da análise discursiva crítica e da

semiótica social media”, os autores utilizam a Análise do Discurso Crítica e a Semiótica

Social para apresentar a ideologia da campanha, revelada no convencimento do público de

elementos incoerentes.

O objetivo deste trabalho é seguir uma linha de investigação ainda pouco explorada

pelos estudos da comunicação que é o problema do discurso. Mais precisamente sobre o

funcionamento da campanha Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, da Rede Globo. A hipótese

é de que sua operacionalização corresponde a uma resposta às críticas vindas do público e, ao

mesmo tempo, à construção de uma imagem positiva sobre o agronegócio brasileiro.

Para atingir este objetivo, devemos responder nesta investigação: 1) como funciona o

discurso?; 2) como faz emergir um sentido de valor positivo? Assim, foram coletados,

selecionados e analisados os vídeos da campanha no período que compreende junho de 2016

a junho de 2020. Como metodologia foi utilizado a Análise de Conteúdo (AC), para o

levantamento de dados e organização dos materiais de pesquisa, e, posteriormente, a Análise

do Discurso (AD) na fase de interpretação desses dados. A AC, proposta por Roque Moraes

(1999), foi escolhida por possibilitar a sistematização da coleta e a organização das etapas da

pesquisa: a constituição do corpus, a classificação em unidades semânticas, a categorização

das unidades, a descrição e a interpretação. Nesta última fase, da interpretação, a AD

proposta de Eni P. Orlandi (2002) configurou-se como uma boa ferramenta de trabalho, na

medida em que define o discurso como sentido. Analisar uma peça publicitária, um texto

propagandístico ou uma campanha, como é o objetivo aqui, significa perguntar pelo sentido.

Não o que um texto significa, mas como funciona.
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2.2 A importância de estudar o agronegócio

A importância de se conhecer o funcionamento da campanha Agro é tech, agro é pop,

agro é tudo não está, somente, no ato de revelar as intenções implícitas nas mensagens

audiovisuais. Pois, essa revelação traz também informações importantes sobre o sujeito que a

enuncia, o poder que exerce na sociedade, além do contexto de disputa sociais que é

fundamental na produção discursiva.

Sobre esse contexto é importante um alerta há muito feito pelos ambientalistas.

Atualmente, o governo tem priorizado a comercialização de produtos semi-processados e a

expansão da produção em monocultura. Estes são fatores que intensificam a poluição e a

degradação ambiental. No entanto, o discurso da Globo sobre o agronegócio ressalta a

importância dele para a economia, sempre anulando os pontos negativos dessa atividade. A

referida campanha é um exemplo dessa construção sempre positiva do agronegócio, pois

entende-se que a posição do Grupo Globo é, “propositalmente, a de defender os interesses de

um setor político-econômico brasileiro, apontando possíveis características positivas de sua

atuação”, (SANTOS, SILVA e MACIEL, 2019, p. 3).

Santos, Silva e Maciel (2019), afirmam que o Grupo Globo difunde a ideia de que o

agronegócio é a saída para o dinamismo no campo, sendo mais um agente a defender o setor

que já tem forte presença no Legislativo brasileiro. Esse posicionamento da emissora

possivelmente está relacionado ao fato de que:

[...] a TV Globo possui, entre seus principais anunciantes, não apenas empresas
ligadas diretamente ao agronegócio, mas também outras que são parte da cadeia de
valor, como as montadoras de veículos, e relacionam a campanha a uma forma de
obter o apoio da opinião pública para o setor, contrapondo os movimentos a favor
da sustentabilidade ambiental e da vigilância com a produção dos alimentos
(ALMEIDA e ANDRELO, 2019, p. 10).

É importante salientar que a Rede Globo é líder do mercado da TV aberta desde 1970,

com 98,4% de cobertura do território nacional e 123 emissoras afiliadas. A emissora alcança

98 milhões de pessoas por dia pela TV e 76,4 milhões de visitantes únicos por mês na internet

(GLOBO, 2017). Ou seja, ela é a grande potência na geração e circulação de sentidos. Os

sentidos produzidos a partir de um produto midiático, afirma Braga (2006, p. 27), “chegam à

sociedade e passam a circular nesta, impregnando e parcialmente direcionando a cultura”.
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A campanha também pode ser vista como uma operação de Greenwashing, como

apresenta Budó (2017, p. 181) por não apontar os malefícios trazidos pelo agronegócio. O

termo refere-se às operações de marketing empresarial que visam ocultar ações

antiecológicas e maléficas à saúde humana e ao meio ambiente através de estratégias de

propaganda.

Em anos recentes ocorreram diversos desastres ambientais no Brasil, como, por

exemplo, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, os vazamentos de óleo nos litorais do

Nordeste, além do rompimento das barragens de Brumadinho e de Mariana. Os atentados à

vida também aumentaram -- somente em 2017, setenta pessoas foram assassinadas em

conflitos por terra, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgado em

2018. A maioria das mortes eram de ambientalistas e sindicalistas que lutavam pelo direito à

terra e pela proteção dela.

De acordo com Santos, Silva e Maciel (2019), esse desmonte nas políticas ambientais,

logicamente não comentado pela referida campanha, vem desde o segundo mandato de Dilma

Rousseff. No entanto, o cenário catastrófico foi intensificado com o impeachment em 2016,

em que as políticas ambientais, que já vinham sendo devassadas, passaram a sofrer intensas e

constantes ameaças. Isso se deu, como destaca Santos, Silva e Maciel (2019, p. 50), devido

ao aumento de representantes da bancada ruralista no Congresso.

Essa bancada defende políticas públicas de estímulo ao setor, como o financiamento
público e outros subsídios. É importante ressaltar que possui posições políticas e
ideológicas conservadoras sobre pontos importantes que envolvem os territórios e
áreas rurais do Brasil, atuando fortemente com propostas que tendem a beneficiar o
setor do agronegócio e barrando propostas vistas como obstáculo para o seu avanço
(SANTOS, SILVA e MACIEL, 2019, p. 5).

A bancada ruralista, como é popularmente conhecida a Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA), é uma das mais organizadas bancadas do Congresso Nacional. Em

2019, com a rearticulação, passou a ser a maior frente, com 280 membros (241 deputados e

39 senadores)12. A FPA foi fundada em 1995, mas começou a dar os primeiros passos em

defesa dos interesses do setor em 1987. O primeiro grande ato foi quando um grupo de

parlamentares atuou na busca de uma legislação em favor dos direitos de propriedade rural

12 Disponível em: <https://fpagropecuaria.org.br/todos-os-membros/>. Acesso em: 13 mar. 2020.
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em terras produtivas, conseguindo a inclusão da pauta no texto Constitucional de 1988.

Desde então a bancada tem conseguido cada vez mais adeptos e a discussão e

aprovação de diversas pautas, formando importantes alianças de poder, entre legislativo,

executivo e judiciário, atuando, principalmente, com o apoio da bancada evangélica. “As

duas bancadas conseguiram travar temas como a PEC do trabalho escravo, a

profissionalização da prostituição e alteraram substancialmente projetos como o próprio

Código Florestal e a nova Lei de Adoção”13.

Acerca do Novo Código Florestal, muitos ambientalistas dizem ser mais um impulso

para a degradação ambiental do que uma tentativa de preservação. Com a alteração no código

feita em 2012, os produtores que desmataram acima do permitido até julho de 2008, foram

perdoados, não recebendo nenhuma punição, desde que recuperassem as áreas desmatadas.

Esse novo código também deu abertura à pressão para que áreas de preservação ambiental ou

demarcadas se tornassem exploráveis economicamente.

Após Michel Temer assumir a presidência, pôde-se observar um aumento nas

garantias concedidas aos ruralistas. Consequentemente, houve um aumento, também, na

desvalorização humana e cultural, com o pouco esforço na proteção dos direitos dos povos

indígenas, quilombolas e sem terra, a desproteção de reservas e nascentes, bem como de áreas

de preservação, de biomas e de patrimônios naturais. A não realização das demarcações de

terra e o combate ao uso massivo e inconsequente de agrotóxicos e transgênicos, também são

quase inexistentes.

O pequeno produtor também se vê cada vez mais desamparado pelas políticas

públicas agrícolas, que beneficiam geralmente os grandes produtores.

A política agrícola atual, adotada na ditadura militar e aprofundada no pós-88, sem
rupturas durante os governos do Partido dos Trabalhadores, é caracterizada pela
produtividade das lavouras de modo refratário à questão humana, à distribuição das
riquezas, ao acesso aos bens fundamentais. Expropria e explora camponeses,
aumenta a concentração da terra e a pobreza no campo, refletindo-se em uma crise
agrária (BUDÓ, 2017, p. 177).

Indubitavelmente, no primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, o momento positivo

13 Disponível em:
<http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17212:reacao-conservadora-no-con
gresso-bancadas-ruralista-e-evangelica&catid=35:agencia-diap&Itemid=206>. Acesso em: 13 mar. 2020.
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para os ruralistas foi impulsionado. Logo em janeiro de 2019, houve a tentativa de extinção

do Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, em abril, 24% do orçamento do Ministério foi

bloqueado, o que implicou, por exemplo, na diminuição de atividades e ações contra

queimadas e desmatamento por parte do Ibama. Em 2019, também foram liberados 239

agrotóxicos, incluindo, ao menos, 14 substâncias proibidas em vários outros países.

2.3 Hipótese

Propomos que a construção de uma imagem positiva do agro pela campanha Agro é

tech, agro é pop, agro é tudo ocorre por meio de dois principais mecanismos que tem nas

respostas do público a sua iniciativa. Assim, a campanha acaba por neutralizar possíveis

críticas e esquivar-se do sentido negativo atribuído a ela, como nos casos em que a

propaganda exibiu imagens de escravos. Ou quando os vídeos atuam para absolver o

agronegócio dos prejuízos sociais e ambientais, ao destacar os avanços tecnológicos do setor

para diminuir os impactos. Ou ainda destacando a importância da atividade extrativa, ao

apresentar os gigantescos faturamentos do setor.

Em alguns momentos a campanha até se antecipa e evita possíveis questionamentos

negativos que possam surgir sobre essa construção da imagem do agronegócio. Um exemplo

é com a pandemia da covid-19, no início de 2020, quando a maioria dos setores produtivos

pararam de trabalhar como medida de enfrentamento. Desta forma, a campanha reorienta o

próprio discurso, como uma maneira de se adequar ao que vinha sendo veiculado na mídia

por marcas anunciantes e programas de outras emissoras. Neste momento os vídeos

veiculados deram destaque aos trabalhadores e ao agronegócio enquanto setor, que continuou

funcionando para produzir alimentos e garantir o bem estar e a saúde das pessoas.

Desta maneira, com o passar do tempo, a campanha consegue superar as críticas, ao

mesmo tempo em que cria na opinião pública a ideia de que o agro é bom, que nele não há

falhas ou qualificativos desvantajosos e, em alguns momentos, que o agro é o elemento

salvador da vida e da economia brasileira, um deus onipotente e onipresente. Além da parte

verbal, o efeito visual também tem grande força expressiva e persuasiva, com imagens de alta

qualidade que harmonizam com a narrativa; pretendem demonstrar uma quase perfeição, com

grandes territórios cultivados, bem organizados, limpos e lineares, com cores harmônicas.

Segundo o diretor de marketing da TV Globo, Roberto Schmidt, o objetivo desses vídeos é
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“conectar o consumidor com o produtor rural e desmistificar alguns mitos em torno do

agronegócio”14.

A campanha em questão atua buscando construir a imagem do agronegócio brasileiro

mas, efetivamente, está muito distante da realidade concreta. Um exemplo disso é a

monocultura que não inclui o pequeno produtor e a agricultura familiar. No entanto, os vídeos

utilizam dados relacionados a eles, principalmente quando se fala em geração de empregos e

renda, sendo esta uma informação contraditória, visto que estes agricultores representam

quase ¼ do PIB, de acordo com o Censo Agropecuário (2017), mas possuem uma produção

voltada ao mercado interno, ao contrário do grande latifundiário.

A aparição humana durante a campanha também é algo a se destacar, Budó (2017),

observa que nos primeiros 30 vídeos da campanha a presença humana era pouco observada,

aparecendo em apenas um dos vídeos (BUDÓ, 2017, p. 195). Ou seja, eram exibidos bons

números relacionados às tecnologias e as técnicas modernas e inovadoras, e mantinha esse

sucesso do setor distante das pessoas, mas ao longo da campanha isso foi mudando,

principalmente, quando ocorre a tentativa de associar a imagem do pequeno produtor ao

agronegócio, como mencionado acima. Em 2020, já podemos perceber uma mudança

significativa em relação à presença de pessoas nas propagandas, sendo que essas passaram a

estar mais frequentemente nos produtos veiculados, representando uma resposta a eventuais

críticas.

Em menos de um ano, em abril de 2017, começou a circular um dos vídeos mais

polêmicos da campanha. O tema era a expectativa para o sucesso na produção de

cana-de-açúcar, naquele ano. Logo de início, imagens de escravos trabalhando, ressaltando no

texto em off que “desde o Brasil colonial a cana ajuda a movimentar nossa economia” e

finalizando com a afirmação de que a cana é “um sucesso brasileiro há quase 500 anos”. O

texto e as imagens utilizadas foram alvo de diversas críticas por, de certa forma, ignorar os

males do período em questão.

O caso das imagens da escravidão, que posteriormente acendeu um alerta na seleção

14 Schmidt comentou sobre a campanha em uma palestra realizada no evento GAF Talks - série internacional de
encontros que discute as principais tendências do agronegócio, ocorrido em São Paulo, em março de 2017.
Disponível em:
<https://www.anoreg.org.br/site/2018/11/16/case-de-marketing-da-rede-globo-agro-e-pop-encerra-as-palestras-d
o-xx-congresso-brasileiro-da-anoreg-br/>. Acesso em: 29 out. 2020.
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criteriosa de imagens, e o lento aparecimento de imagens humanas nas propagandas,

constituem evidências que embasam a existência do terceiro sistema atuante nessa campanha.

2.4 Dialogismo e Terceiro Sistema

Nos modelos vigentes das Teorias da Comunicação é comum a separação entre

emissor e receptor. De um lado estariam os meios de comunicação, responsáveis pela

produção das mensagens (Primeiro Sistema); de outro lado, o público, responsável pelo uso

ou consumo dessas mensagens (Segundo Sistema). Entre um sistema e outro, estaria o canal

ou veículo, em geral neutro, cuja função é ligar um sistema a outro.

Este modelo de comunicação, ainda bastante presente nos estudos do campo, é

simplificador e inexato porque pressupõe que o primeiro sistema está separado do segundo,

ou seja, é como se os meios de comunicação, os produtores de mensagens, não fizessem

também parte da sociedade e não a levassem em conta. Foi com base nessa constatação que

José Luiz Braga sugeriu a ideia de um terceiro sistema, em que sociedade e comunicação não

se separam, mas formam um só processo.

O problema da reflexão na área não é afirmar uma tomada de posição (num sentido
ou noutro) mas sim examinar que coisa é essa em construção na e pela sociedade —
os processos midiáticos — em sua realidade histórica. Verificar como isso pode
funcionar (segundo tais e tais critérios adotados e expressos pelas pesquisas
específicas) para assim produzir conhecimentos sobre os processos midiáticos e as
interações que estes engajam (BRAGA, 2006, p. 53).

Nesta concepção, a comunicação deixa de ser transmissão de mensagem e passa a ser

concebida como processo ou interação social. Para Braga (2011, p. 65), comunicação é a

“conversação” do espaço social; é a sociedade falando com a sociedade. Não existe de um

lado o sistema midiático e, de outro, o público, mas uma intrincada rede de interações onde

diversos elementos agem para a produção de sentido. Portanto, estudar a comunicação é

estudar a complexidade dessa conversação social muitas vezes não-explícitas nas mensagens.

O conceito de terceiro sistema põe em xeque a ideia das teorias anteriores da

comunicação de uma onipotência dos meios, em detrimento dos receptores. Na verdade, ao

conceber a comunicação como interação social, deve-se pressupor a presença de dispositivos

e formas de negociação entre os agentes, como em um diálogo. Um dos locais onde Braga irá

pôr à prova o seu conceito de terceiro sistema será nos espaços de resposta à mídia, por
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exemplo, o ombudsman de uma empresa de comunicação. A ideia é de que, assim como uma

conversa entre mídia (empresa de comunicação) e sociedade, não existiria uma barreira que

tornaria apenas o público suscetível à mudança de comportamento, decorrente das mensagens

provenientes dos meios de comunicação, nem o sistema midiático impermeável à resposta da

sociedade às suas produções, mas um processo recíproco de transformação. Isso porque

existem elementos críticos e interpretativos que atuam nesse processo interativo.

Para Braga, os dispositivos crítico-interpretativos precisam ser vistos como partes

constitutivas do processo comunicacional e de interação social. Isso significa que o processo

da comunicação midiática nem sempre é dirigido exclusivamente pelos produtores, já que

esses encontram no processo interativo resistências e críticas, até mesmo entre os produtores

(que são parte da sociedade, e não separados dela) que também acabam interferindo no efeito

total. Segundo Braga (2006, p. 67), é preciso notar como a crítica medeia a relação entre

produto, produção e usuário, para observar quais interações se desenvolvem com “o produto

e que discurso dirige ao seu ‘leitor’ (usuário) para direcionar aquela interação”.

Esse modelo processual da comunicação de Braga pode ser observado também no

modo como funciona o discurso, segundo Barros e Fiorin. Já que o discurso faz parte do

processo comunicativo, sendo o elemento que liga, atravessa e transforma os agentes em

relação. Nesse sentido, Barros e Fiorin trazem o conceito de dialogismo, formulado pelo

teórico russo, Mikhail Bakhtin, para explicar que certas ações enunciativas não se originam

na consciência de um sujeito, mas são resultado de uma resposta social.

Tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, não
pertence só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes infinitamente
distantes, anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como as vozes
próximas que ecoam simultaneamente no momento da fala (BARROS e FIORIN,
2003, p. 14)

Assim como Braga rompe a barreira que separa o emissor do receptor, instituindo a

ideia de comunicação como diálogo, processo ou conversação social, a ideia de dialogismo

explica o funcionamento do discurso como “espaço interacional entre o eu e o tu ou entre o

eu e o outro, no texto” (BARROS; FIORIN, 2003, p. 2). Se o discurso é sempre a interação

entre eu e outro, significa que uma ação enunciativa nunca é iniciativa apenas de um emissor

(eu), mas sempre uma resposta advinda da interação com o outro que, desse modo, acaba
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dirigindo o processo.

Para Barros e Fiorin, no dialogismo, o discurso vai muito além do que é visível e toda

palavra traz em si a perspectiva de uma outra voz. Ou seja, o sujeito que fala é destituído do

centro e substituído por diferentes vozes sociais, que o tornam um sujeito histórico e

ideológico. (BARROS; FIORIN, 2003, p. 2). Dessa maneira, “nenhuma palavra é nossa, mas

traz em si a perspectiva de outra voz” (BARROS; FIORIN, 2003, p.3). Todo discurso vem

acompanhado de uma memória,  não existe por si só, e sempre leva em conta o ouvinte.

Tanto o conceito de terceiro sistema (Braga), quanto de dialogismo (Barros; Fiorin),

reiteram a ideia de que a produção de mensagens não parte de um emissor – ideia presente

em muitas formulações sobre o processo da comunicação – mas é resultado de um processo

de resposta ao sistema social como um todo, a um conjunto de vozes que o sujeito enunciador

assume ora como sua, ora como antagonista a ele. Ambos conceitos servem como modelo

teórico explicativo do funcionamento da campanha Agro é tech, agro é pop, agro é tudo.

Considerar este modelo teórico implica supor que uma peça dessa campanha não é

uma simples mensagem originada espontaneamente da consciência de um sujeito, mas é

resultado de uma interação entre mídia e sociedade, ou entre o eu e o tu, ou entre o eu e o

outro. As análises das propagandas que se seguem deverão indicar que sua ação enunciativa é

definida a partir de uma premissa inicial que a sociedade tem sobre o agro e, também,

determinada por demandas específicas, igualmente provenientes do contexto que a abriga,

para alguns dos assuntos mais criticados e debatidos relacionados ao agronegócio.

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para o

desenvolvimento da pesquisa. Foram escolhidas a Análise de Conteúdo (AC) e a Análise do

Discurso (AD) como técnicas adequadas a presente objeto: explicar o funcionamento do

discurso da campanha. Elas serão utilizadas de modo complementar. A AC, proposta por

Roque Moraes (1999), oferece o percurso completo para a realização da análise, desde a

coleta dos materiais que serão analisados (no caso, as propagandas), a classificação em

unidades, a organização deles em categorias de análise, a descrição de cada categoria a partir

de dados comuns, até a interpretação desses dados. É nesse momento da interpretação que
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será utilizado a AD, de Eni P. Orlandi (2002), que oferece a teorização adequada para

interpretar os dados segundo os conceitos de dialogismo e terceiro sistema.

Ambas ferramentas se mostram viáveis para alcançar melhores resultados no decorrer

da pesquisa e para responder às seguintes questões: 1) que imagem do agro a campanha quer

passar?; 2) como funciona o discurso da campanha?

A AC aplica-se sobre o material empírico, ou seja sobre os vídeos que compõem a

campanha. Esse método de pesquisa é aplicado para descrever e interpretar o conteúdo de

diversos segmentos, como explica Moraes:

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material
oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais,
revistas, informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas,
diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos dessas
diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então,
ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão,
interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo. (MORAES, 1999, p.2)

A AC pressupõe as seguintes etapas: a preparação do conteúdo (constituição do

corpus) e sua unitarização, a categorização das unidades, a descrição do conteúdo analisado e

a interpretação. Primeiramente definimos o corpus da pesquisa que é composto por 100

vídeos da campanha Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, que faz parte do projeto especial

Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil, veiculada pela Rede Globo de Televisão. A delimitação

do corpus se deu entre 16 junho de 2016 (primeiro vídeo) e 16 junho de 2020 (quando

completou quatro anos). O período corresponde ao final do processo de impeachment da

então presidenta Dilma Rousseff, ao governo de Michel Temer e ao início do mandato de Jair

Bolsonaro. Essa fase representa uma consolidação do desmonte das leis ambientais e

favorecimento da bancada ruralista e de setores ligados ao agronegócio.

As peças possuem um formato padrão de apresentação, que vai de 50 segundos a 1

minuto (os 10 segundos a mais são dedicados aos patrocinadores: Bradesco, Maturatta -

Friboi, Seara, marca do Grupo JBS, e Ford, que apresenta o veículo Ford Ranger). Somente

19 vídeos deste período analisado possuem publicidade. Nas propagandas em questão

destacam-se, basicamente, a importância dos produtos agrícolas vindos do campo para a

sociedade brasileira, a empregabilidade gerada por esse setor e o valor que as produções

movimentam economicamente.
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Após a coleta e análise inicial do material selecionado (corpus), foi realizada a

unitarização, a partir de elementos recorrentes presentes nos vídeos. Desta forma, conforme o

anexo A, os vídeos foram distribuídos de acordo com sete temas ou unidades:

a) unidade 1 - Agro é Tudo;

b) unidade 2 - Agro é Gente;

c) unidade 3 - Tecnologia e sustentabilidade;

d) unidade 4 - Produtos e derivados de origem animal;

e) unidade 5 - Grãos, caules, legumes e raízes;

f) unidade 6 - Frutas; e

g) unidade 7 - Flores, madeiras e gramíneas.

Além disso, dividimos a campanha em 4 anos, o primeiro refere-se a junho de 2016 a

junho de 2017, o segundo de junho de 2017 a junho de 2018, o terceiro de junho de 2018 a

junho de 2019 e o quarto que corresponde junho de 2019 a junho de 2020.

O objetivo dessa unitarização foi facilitar a visualização do todo de modo organizado

e sistematizado e, a partir daí, definir um novo recorte com as peças mais expressivas para

compor as categorias destinadas à análise.

As categorias foram elaboradas para testar a hipótese de que a campanha trabalha a

partir de dois mecanismos ou estratégias:

1) a construção da imagem do agronegócio a partir de uma proposição positiva; uma

resposta ampla impondo uma nova imagem do agronegócio - contrária àquela do senso

comum vinculado ao atraso, à rusticidade, à incultura, à precariedade, ao subdesenvolvimento

etc.; e

2) Respostas para questões pontuais; a produção de mensagens com base em críticas

eventuais que pudessem abalar a proposição positiva.

Depois da disposição do conteúdo selecionado nas categorias, aplicaremos a AD para

explicar essas duas estratégias, tendo por base os conceitos de dialogismo, de Barros e Fiorin

(2003), e terceiro sistema, de Braga (2006).

Durante a categorização do primeiro mecanismo optamos por analisar os nove vídeos

que destacam a importância do agronegócio brasileiro e fazem parte da unidade 1 “Agro é

Tudo”, como mencionado acima. As características desses vídeos são melhor detalhadas no

Anexo B, “Categorização mecanismo 1”. Para selecionar os vídeos e analisar o segundo
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mecanismo, usamos como critério as propagandas que tratam de assuntos relacionados ao

agronegócio e que podem trazer uma potencial crítica do público. Propomos cinco

subcategorias, como pode ser consultado no Anexo C, “Categorização mecanismo 2”:

Agricultura Familiar; Agrotóxicos e Produtos Orgânicos; Degradação Ambiental;

Tecnologias; e Trabalho Escravo. Ou seja, buscamos explicar o caráter responsivo desses

vídeos, conforme  modelo teórico proposto a partir de Braga.

Na sequência apresentaremos os resultados encontrados.

3.1 Resultados e Discussão

3.1.1 mecanismo 1: Agro é Tudo

Os nove vídeos analisados têm características próprias, que se relacionam entre si. O

tema central é o agronegócio, o conteúdo envolve a presença absoluta dele em todos os

momentos e lugares, os processos de produção e o desenvolvimento tecnológico do setor.

Uma característica desses vídeos, é que, dentre os cem analisados inicialmente, somente

nestes não são exibidos inserts que destacam dados positivos relacionados ao tema no

decorrer da narração, somente no início quando apresenta-se o assunto que será abordado.

Os vídeos que compõem as propagandas sobre o “Agro é Tudo” possuem uma

continuidade narrativa, lógica e sequencial, que visa construir a imagem do agronegócio e

fortalecer a campanha. De acordo com Barros e Fiorin (2003, p.5), essa proposta da

campanha pode ser considerada dialogismo, pela interação verbal que ocorre entre o

enunciador e o enunciatário (mesmo que seja implícita), e que atua para estabelecer uma nova

imagem do agronegócio brasileiro, ignorando o que há de negativo e destacando o que há de

mais tecnológico e desenvolvido.

Assim, essas propagandas da campanha organizam-se na seguinte ordem narrativa: 1)

“Descubra onde está a riqueza do agronegócio Brasileiro”; 2) “Entenda a campanha Agro é

Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”; 3) “Você sabe tudo em que o agronegócio está inserido”; 4)

“ Saiba mais sobre o agronegócio brasileiro”; 5) “Agro na Globo mostrou a riqueza do campo

brasileiro”; 6) “Agro: A indústria-riqueza do Brasil; 7) “Agronegócio continua trabalhando

para país em meio ao coronavírus”; 8) “Agro continua trabalhando para garantir comida na

mesa do brasileiro”; e 9) “Da mesa às roupas produtos do agronegócio possuem diferentes

usos”.
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É possível observar que os vídeos, em sua totalidade, percorrem um caminho lógico

que inicia e termina com a ideia de que o agro está em tudo o que as pessoas tem e em tudo o

que fazem. Ao longo desse trajeto explica-se como o agro é diferente do que as pessoas

conhecem, melhor e mais moderno, é “tech-pop-tudo”, exemplificando uma interação da

campanha com o público, a qual conhece a visão inicial do telespectador e, a partir dela,

propõe exatamente aquilo que precisa para aprimorar o que conhece sobre o agro.

O vídeo que inaugurou a campanha é o único que quebra o padrão de tempo, com

apenas 35 segundos. Nele, introduz-se ao telespectador tudo o que será vosto nas

propagandas seguintes, a partir de uma narração acelerada que parte da “roupa” ao “pasto”.

Este primeiro vídeo serve como introdução de uma grande campanha e visa apresentar os

propósitos da mesma. Sua narração responde à pergunta que aparece no insert inicial, exibida

na imagem:

Imagem inicial do vídeo número 1 “Descubra onde está a riqueza do
Agronegócio Brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop,
Agro é tudo. (Printscreen)

Durante 35 segundos são ditas 21 palavras, sempre antecedidas pela colocação “está

no”. Essas palavras envolvem diferentes setores da economia e do cotidiano brasileiro e tem

origem ou se relacionam com o agronegócio. Essa busca por reafirmar ao telespectador que

este não pode viver sem esse setor econômico fica clara com a frase final do vídeo, que diz:

“Está em tudo que o Brasil faz. Está em tudo o que o Brasil consome”. As imagens utilizadas,

que destacam a organização, a limpeza e as linhas harmônicas das plantações, são capturadas

sempre em plano fechado ou plano detalhe (enquadramento que aproxima o público do

elemento da imagem), retratando não apenas o que narrador diz, mas trazendo o público para

mais perto do que ele pretende descrever.

Um ponto a ser destacado é que não aparecem pessoas trabalhando no campo,
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somente máquinas, trazendo essa imagem de desenvolvimento e rompendo com a imagem do

trabalho manual associado ao atraso. No segundo vídeo, que busca evidenciar o ciclo

econômico brasileiro que se baseia no agro (por isso está em tudo), a exaltação das máquinas

e a quase inexistente aparição do trabalho manual é um elemento que se repete. Mantém-se a

velocidade narrativa, mas já apresentando o percurso dos produtos do agronegócio, que sai do

campo como subsídio e retorna como investimento.

Imagem inicial do vídeo número 7 “Entenda a campanha Agro é
Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”, da campanha Agro e Tech, Agro é
pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Já de início o texto em off retoma a ideia de que o agro está em tudo, e ressalta o uso

de tecnologias no trabalho das lavouras. Sob a imagem de uma colheitadeira em uma lavoura

de milho, a voz diz: “o agro está em tudo: nas máquinas que colhem os grãos”. Na sequência,

é apresentada uma linha explicativa sobre o ciclo econômico que conclui afirmando que

todos os produtos que saem do agronegócio “geram emprego e investimento, que voltam para

o campo. Aumentando a produção de trigo, milho e cana”. Nesse momento aparece

novamente na sequência um plano aberto com a imagem de uma plantação, agora com um

trabalhador dirigindo um trator, o veículo está em primeiro plano na cena, evidenciando que o

elemento principal da imagem é o maquinário e não o homem.

E o vídeo segue: “Cana faz etanol, que movimenta carros. O carro está na

propaganda, que anuncia tudo: o pneu de borracha que veio das árvores, o sapato de couro

que veio do gado. Tudo vem do agro”, ou seja, a ideia principal deste vídeo é a de que sem o

agronegócio as cidades não poderiam funcionar, pois é o agro que as movimenta.

No terceiro vídeo analisado para compreender este primeiro mecanismo, temos a

reafirmação do agro como grande pilar da economia brasileira, apresentando produtos - o
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amido de mandioca, o açafrão, a cartilagem e o couro do boi, o açúcar de cana, o veneno da

cobra - e seus usos pouco conhecidos por boa parte da sociedade.

Imagem inicial do vídeo número 29 “Você sabe tudo em que o
agronegócio está inserido”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop,
Agro é tudo. (Printscreen)

Imagem inicial do vídeo número 29 “Você sabe tudo em que o
agronegócio está inserido”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop,
Agro é tudo. (Printscreen)

Este terceiro vídeo foi ao ar em setembro de 2017. Nele, são retomados assuntos e

afirmações anteriores sobre o agro estar em tudo. No entanto, ao contrário do primeiro, em

que se destacam produtos do agro ou relacionados a ele, e do segundo, em que se apresenta o

movimento da economia gerada pelo setor, aqui são abordados produtos utilizados na

composição de itens do dia a dia.

A propaganda inicia com a frase: “quanto mais você conhece mais vê que ainda tem

muito o que aprender sobre o agro”, que demonstra o objetivo da campanha em ensinar ao

telespectador o que é o agronegócio. Na sequência, exibe-se exemplos de produtos que

compõem a pasta de dente, as pílulas de remédios, a gelatina, o plástico biodegradável, entre

outros. Também são mostradas as fazendas de criação de cobras, para a extração de veneno,

usado para a produção de medicamentos. Essa é uma forma de convencer o telespectador de
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que a campanha é importante para mostrar como o agro faz parte da rotina e garante saúde e

bem-estar para todos.

Este é o primeiro vídeo dessa categorização que conta com a publicidade ao final,

anunciando as marcas Ford e Seara. O vídeo finaliza com “o agro é tudo isso e muito mais”,

dando a deixa para o vídeo seguinte, que busca mostrar ao telespectador que o agro vai muito

além do que já foi exibido.

Imagem inicial do vídeo número 47 “Saiba mais sobre o agronegócio
brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

No quarto vídeo, a ideia de aprender mais sobre o agro é intensificada. Seguindo a

mesma linha narrativa do vídeo anterior, inicia-se com a afirmação de que “quanto mais você

aprende sobre o agro, mais se surpreende”. O objetivo aparente é instigar o telespectador a

buscar por mais informações, para além da propaganda.

O vídeo destaca: “Porque o agro é ainda mais do que milhões de empregos e bilhões

de dólares, é ainda mais que toneladas de alimentos que abastecem o Brasil e o mundo”. Essa

informação é conflituosa, considerando que, de acordo com a pesquisa realizada pelo Cepea

(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, “9,09 milhões dos

trabalhadores ou quase a metade, está no segmento primário denominado ‘dentro da

porteira’”15. Ou seja, esses trabalhadores não atuam diretamente com o agronegócio e a

agroindústria, são produtores, que, em sua maioria, fazem parte do segmento da agricultura

familiar, a qual não se encaixa na imagem que é apresentada pela propaganda.

A informação de que o agronegócio produz alimentos que “abastecem o Brasil e o

mundo” e que volta a ser reafirmada nos vídeos 7, 8 e 9, retoma o mantra da revolução

15 Disponível em:
<https://kasuya.com.br/geracao-de-empregos-no-agronegocio/#:~:text=Uma%20pesquisa%20realizada%20pelo
%20Cepea,denominado%20%E2%80%9Ddentro%20da%20porteira%E2%80%9D>. Acesso em: 19 mar. 2021.
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verde: acabar com a fome do mundo. No entanto, essa também é uma informação incerta,

visto que, desde o início, essa meta nunca foi prioridade da revolução verde no Brasil, como

destaca Ferraz:

Para usarmos exemplos brasileiros, entre 1970 e 1985, o aumento na produção de
alimentos básicos para a população foi de 20%, enquanto que a de produtos de
exportação (cacau, soja etc) cresceu da ordem de 119 a 1.112%. O país ocupa hoje
lugar de destaque entre os países exportadores de alimentos, contrastando com uma
população de milhões de subnutridos. (FERRAZ, 2003, p.36).

Atualmente, ao observarmos que os grandes latifúndios se dedicam à monocultura e à

produção em larga escala, a ideia de produzir alimento para o mundo se torna questionável, já

que a produção gira em torno da soja e do milho. São os pequenos produtores, de agricultura

familiar que movimentam o mercado interno e se dedicam à produção de alimentos

diversificados que vão para a mesa diariamente como feijão, frutas e leite. Ou seja, a

afirmação de que o agro é o motor da economia gerando alimento para o Brasil e o mundo é

contraditória, pois cerca de 80% da produção do agronegócio corresponde a commodities

agrícolas, enquanto quem responde por 70% da alimentação brasileira é a agricultura

familiar16.

Este quarto vídeo é o primeiro em que a tecnologia é abordada como um diferencial

para o agronegócio, “otimizando a produção, revolucionando a medicina e garantindo a

sustentabilidade”. Também é a primeira vez, dentre os vídeos que compõem esta categoria,

em que o trabalhador do campo é mencionado diretamente, tanto no off quanto na imagem.

Quando o narrador diz “trabalhador do campo” surge em um plano americano, a imagem de

um homem em meio a uma grande plantação segurando uma espiga de milho. O elemento

principal do frame é a imagem humana, diferentemente do vídeo anterior. Há, além disso, um

diferencial entre este vídeo e os demais quanto à afirmação “agro é tudo”, pois neste aparece

a afirmação “muito do que você consome, usa ou faz, vem do agro”, dando mais concretude à

afirmação “tudo” do slogan, deixando, ao mesmo tempo, mais discreta quando, para finalizar,

diz: “o agro é hoje nossa grande riqueza. Criadores, técnicos, agricultores e empresários: eles

são a força de um país que dá certo”.

16 Disponível em:
<http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/brasil-70-dos-alimentos-que-v%C3%A3o-%C3%A0-mesa-dos-brasile
iros-s%C3%A3o-da-agricultura-familiar>. Acesso em: 30 nov. 2020.
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No decorrer do quinto vídeo, há uma retrospectiva do ano de 2018, com todos os

temas que foram apresentados pela propaganda. Inicialmente, o vídeo retoma a importância

do agro para a economia: “agro é produção no campo, e alimento na mesa. Agro vira

borracha, vira roupa, vira remédio e energia sustentável”. Neste momento, o vídeo inicia uma

retrospectiva da campanha até dezembro daquele ano:

Em 2018, o agro na Globo mostrou a riqueza gerada pelo tomate, pelo porco e pela
batata. Falou do uso de produtos biológicos para combater as pragas na lavoura.
Falou do mel e da polinização das abelhas, da agroindústria da erva-mate, dos
cavalos e cabras, da tecnologia no cultivo das flores, da diversidade das palmeiras e
de como o agro está presente na vida de todo mundo. (AGRO, 2018)

Essa retrospectiva deu início a uma nova fase dessa sequência de vídeos que visam

construir a imagem do agro. Aqui se destaca, novamente, a sua importância como peça-chave

da economia brasileira, que além de gerar renda e emprego, abre outras frentes de trabalhos

no próprio agronegócio.

Para encerrar, o vídeo retoma a magnitude do agro: “Neste ano o agro gerou mais

empregos e fortaleceu a economia e as exportações. Agro é força, é a riqueza do campo”.

Durante a narração, as imagens relembram os principais temas apresentados até então,

buscando reafirmar o aspecto positivo do agro. No sexto vídeo, há uma explicação do slogan

da campanha que visa explicar porque o agro é tech-pop-tudo. Ela é direcionada a um público

que agora já compreende a importância do agronegócio, reforçando os dados referentes ao

desenvolvimento no modo de produção do setor.

Insert inserido no vídeo número 74 “Agro_ A indústria-riqueza do
Brasil”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

“Agro é tech, porque tudo o que vem do campo é feito com tecnologia que não para de

35
www.abraji.org.br



Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

avançar. Ela ajuda a aumentar a produção e melhorar a qualidade”. Tech, aqui, é sinônimo de

qualidade, de bons frutos ou melhor resultado, como se bastasse utilizar tecnologias para algo

necessariamente se tornar bom ou aceitável. A propaganda se vale deste senso comum para

superar críticas dos produtos dali desenvolvidos.

Insert inserido no vídeo número 74 “Agro_ A indústria-riqueza do
Brasil”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, AGRO é tudo.
(Printscreen)

“Agro é pop, porque está no dia a dia, nas indústrias, no comércio, na vida das pessoas.

Porque gera emprego, aumenta a confiança dos investidores e garante bons resultados na

exportação. É o sustento de famílias e a riqueza do Brasil”. Aqui, pop, significa preocupação

com a população brasileira, no sentido de melhorar suas condições sociais mediante um

dinamismo econômico propiciado por esse setor.

Insert inserido no vídeo número 74 “Agro_ A indústria-riqueza do
Brasil”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

“Agro é tudo. Tudo o que está à nossa volta. Na culinária, na roupa, calçados, nos

cosméticos, remédios e objetos. Agro é essencial”. Tudo, aqui, significa uma dívida que a

população deve ter com o setor, como se nossa inteira vida devesse sua existência ao
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agronegócio.

No vídeo é clara a intenção de convencer o telespectador que, sem o agro, não

somente não haveria emprego e renda no Brasil, como bens essenciais que fazem parte de

suas vidas. Também fica evidente a tentativa de romper com a imagem popularmente

difundida do que é o trabalho no campo, relacionada geralmente com o pequeno produtor e

com a noção de precariedade e subdesenvolvimento, ao serem exibidas imagens das grandes

plantações, modernas, ricas e tecnológicas. Essa aparência positiva é alcançada a partir de

uma ilustração que evita defeitos estéticos e dados negativos relacionados à questões

ambientais e sociais. Este é o segundo vídeo desta categoria que conta, mais uma vez, com

publicidade ao final, da Ford Ranger e do banco Bradesco.

O sétimo e o oitavo vídeos foram exibidos no início da pandemia do novo coronavírus

no Brasil, em abril de 2020, ali destacou-se a importância do trabalhador no agronegócio e do

enorme esforço do setor para superar o momento de crise sanitária. Algo interessante nestes

dois vídeos é a aparente contradição existente, pois acabam negando a ideia das propagandas

anteriores que priorizavam as máquinas e as tecnologias, que dão respostas exatas e mais

eficientes, do que as pessoas, suscetíveis aos erros. Mas aqui, novamente, trata-se de uma

estratégia da campanha de imputar a ideia de que o agro se importa com as pessoas ou se

solidariza com elas nesse momento difícil, embora nunca deixe de apresentar a sua

preferência pelo tech.

Com o início da pandemia, as principais marcas passaram a exibir a importância dos

trabalhadores que não podiam parar e cumprir o isolamento, como no resto do mundo.

Logicamente, a campanha da Rede Globo não ficou para trás. Em razão do momento, a

valorização do trabalhador fez-se necessária na propaganda, e ela rompeu com o padrão que

vinha seguindo para se adequar ao que acontecia no mundo e não gerar repercussão negativa

no público. O recurso mais utilizado nestes vídeos é a apresentação de pessoas.
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Imagem inicial do vídeo número 95 “Agronegócio continua
trabalhando para o país em meio ao coronavírus”, da campanha Agro
e Tech, Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

“Confiança é agro. Por todo o Brasil pequenos e grandes agricultores encontram
formas para continuar produzindo em meio a pandemia do novo coronavírus. Com
procedimentos de segurança reforçados, o agro não pára de plantar e colher arroz,
feijão, soja e milho. Não pára de produzir leite, ovo, carne, frutas, legumes e
verduras. Não pára de enviar álcool de cana e biodiesel para que tudo continue
chegando na sua cidade, na sua casa, na sua mesa, para a sua vida. Agro é
confiança. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tudo o que o campo pode fazer
para levar saúde à você”. (AGRONEGÓCIO, 2020)

Imagem inicial do vídeo número 96 “Agro continua trabalhando para
garantir comida na mesa do brasileiro”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

“Confiança é agro. O arroz e o feijão percorrem um longo caminho até chegar ao
prato do brasileiro. Eles saem do campo, viajam milhares de quilômetros, passam
pelo processamento e depois são distribuídos aos supermercados. Para que o arroz,
o feijão e outros alimentos não faltem à sua mesa, o agricultor, a indústria e o
comércio continuam trabalhando. É o agro abastecendo o mercado interno e
movimentando os portos para trazer cada vez mais dinheiro para o país. Agro é
confiança. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tudo o que o campo pode fazer
para levar saúde à você”. (AGRO, 2020)

A confiança da qual se refere a propaganda revela uma estratégia recorrente de criar no

público um sentimento de dívida: nas ocasiões em que ela enumera os produtos essenciais

que fazem parte de nosso cotidiano (o agro é tudo), se atualiza um tipo de débito ou
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obrigação que a propaganda acredita que o público deve ter com o setor.

Além da presença de pessoas, o slogan da campanha também mudou nestes dois

vídeos, iniciando com: “Agro é confiança”; e finalizando com: “Agro é tech, agro é pop, agro

é tudo. Tudo o que o campo pode fazer para levar saúde à você”. No entanto, mesmo com a

mudança de postura com relação às imagens de pessoas, o texto manteve-se com o mesmo

sentido, empregando novas palavras que gerassem mais engajamento com a situação que o

mundo enfrentava. Ao observarmos as narrativas, pode-se compreender que a ideia que se

deseja passar é a de que sem alimento e sem investimento no setor que mais gera renda no

país, não seria possível superar o momento de crise. O agro, que é onipresente e salvador,

revela-se aqui como um deus.

O último vídeo analisado nesta categoria vem para concluir as medidas de construção

da imagem do agro. Neste, temos algo muito semelhante ao primeiro: apresentar os diferentes

produtos do agro, agora de uma maneira mais elaborada, demonstrando seus usos.

Imagem inicial do vídeo número 100 “ Da mesa às roupas produtos
do agronegócio possuem diferentes usos”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

“O agro está no que você usa. Nas roupas feitas de algodão e nos sapatos e bolsas
que usam o couro do boi. O agro é bem estar, é o amido de mandioca presente na
pasta de dente e nos comprimidos e o ômega 3 extraído dos peixes. O agro revela
horizontes. Os cadernos e livros vêm da celulose das florestas plantadas, o etanol do
carro é derivado da cana e os pneus rodam com a borracha da seringueira. O agro
está em produtos que alimentam brasileiros e muitos outros povos do mundo. O
agro está no campo e na cidade. O agro está na sua vida”. (DA MESA, 2020)

Pode-se observar que neste último vídeo há uma retomada de tudo o que foi dito nos

anteriores. As imagens também tendem a ser iguais às de vídeos passados. O intuito dessa

narrativa é concluir o processo de construção da imagem do agro, que iniciou com a
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apresentação da campanha, do agro e do ciclo econômico gerado por ele, nos três primeiros

vídeos. Depois nos vídeos 4 e 5 com a ideia de gerar mais aprendizado, informando o

telespectador sobre contribuições do agro em diferentes setores e a sua importância

econômica (com a retrospectiva de 2018).

No vídeo 6 é retomado o slogan da campanha. Supõe que, agora, o telespectador já

tenha compreendido a importância do agro, pois os vídeos anteriores dedicaram-se a

apresentar e ensinar sobre o agronegócio a partir do ponto de vista da emissora. No vídeo 7 e

8 a campanha ressalta a importância do agro durante a pandemia do coronavírus,

utilizando-se do slogan de que ele “está em tudo”, para colocá-lo como um salvador no

momento de caos. Já o discurso do vídeo 9 alça-se sobre tudo o que já foi dito e “ensinado”,

retornando a ideia de que não se pode mais negá-lo, já que ele ‘faz parte’ da vida de

todos,movimentando a economia, as cidades e a vida dos brasileiros.

As imagens são selecionadas criteriosamente em todos os vídeos, buscando

estabelecer a identidade do agro para o telespectador. Um fenômeno interessante de ser

observado é que muitas vezes essas imagens se repetem, como a do produtor segurando a

espiga de milho no vídeo 4 e no vídeo 5, a sequência sobre o amido da mandioca presente na

pasta de dente nos vídeos 3 e 9, a vaca comendo silagem no vídeo 1 e no vídeo 2, o

geneticista em uma estufa segurando a planta nos vídeos 4 e 5, a plantação na imagem inicial

do vídeo 5 e vídeo 9, a vitrine utilizada no vídeo 1 e vídeo 9, entre outras.

Além da repetição das imagens, os planos também são recorrentes, sempre plano

fechado ou em detalhe ao retratar os produtos e os trabalhadores e panorâmica ao exibir as

plantações e plano aberto quando se mostram pessoas ou máquinas agrícolas. Esse plano é

feito provavelmente com drones para exibir grandes áreas plantadas ou prontas para o cultivo

(como no exemplo do vídeo 8). Embora esse plano promova um efeito contrário ao plano

fechado, produzindo um distanciamento do público, seu uso aqui é extremamente importante,

pois apresenta o agro como organizado, com linhas e composições harmônicas, lineares e

equilibradas, oposto ao que seria à biodiversidade natural. Esse plano é utilizado no sentido

de reiterar a ideia do tech, como produção racional.

Isso pode ser observado nos exemplos abaixo:
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Vídeo 1

Captura de tela do vídeo 1 “Descubra onde está a riqueza do
agronegócio Brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro
é tudo. (Printscreen)

Vídeo 2

Captura de tela do vídeo 7 “Entenda a campanha Agro é Tech, Agro é
Pop, Agro é Tudo”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é
tudo. (Printscreen)

Vídeo 3

Captura de tela do vídeo 29 “Você sabe tudo em que o agronegócio
está inserido”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)
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Vídeo 4

Captura de tela do vídeo 47 “Saiba mais sobre o agronegócio
brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Vídeo 5

Captura de tela do vídeo 63 “Agro na Globo mostrou a riqueza do
campo brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é
tudo. (Printscreen)

Vídeo 6

Captura de tela do vídeo 74 “Agro-A indústria-riqueza do Brasil”, da
campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo . (Printscreen)
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Vídeo 7

Captura de tela do vídeo 95 “Agronegócio continua trabalhando para
o país em meio ao coronavírus”, da campanha Agro e Tech, Agro é
pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Vídeo 8

Captura de tela do vídeo 96 “Agro continua trabalhando para garantir
comida na mesa do brasileiro”, da campanha Agro e Tech, Agro é
pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Vídeo 9

Captura de tela do vídeo 100 “Da mesa às roupas produtos do
agronegócio possuem diferentes usos”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Esse recurso pode ser compreendido como estratégia que responde à ideia de atraso e

subdesenvolvimento ainda presente no imaginário coletivo, mostrando que hoje o agro é
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mecanizado, tecnológico e produtivo, e que vai muito além do campo, com a agroindústria

por exemplo.

Como pode ser visto nos exemplos, as cores verde, marrom, bege, branco e amarelo

são predominantes. Isso ocorre porque nestes vídeos não são abordadas variedades de

produtos e afasta-se até mesmo da natureza, no sentido de organicidade, dando-se prioridade

à imagem da monocultura. As vezes em que há uma variedade de cores são raras, aparecendo

com mais frequência no vídeo 5 (em que se tem a retrospectiva e explora diversos temas) e

nos vídeos 7 e 8 (em que é abordado a importância do trabalhador durante a pandemia).

A imagem do trabalhador é pouco observada nos nove vídeos que, por buscar essa

imagem positiva e desenvolvimentista, foca nas máquinas. A imagem explícita do homem

trabalhando aparece em 35 takes no total, com mais predominância nos vídeos 4, 7 e 8, em

que aparece 10, 6 e 7 vezes, respectivamente. No sétimo e oitavo vídeo, trata-se de uma

alternativa encontrada para acompanhar as diversas marcas e canais midiáticos que

valorizaram o trabalho humano em diferentes setores, durante a pandemia da covid-19.

Ou seja, o objetivo desses vídeos é trabalhar para construir uma ideia do agro que,

longe de ser prejudicial às pessoas (sob inúmeros aspectos), as ajuda no dia-a-dia e também

nos piores momentos, como no caso da referida crise sanitária. Uma ideia que suplanta o

aspecto negativo como a exploração do trabalho no campo, a concentração de terras, o uso de

fertilizantes e agrotóxicos e os danos com a degradação ambiental causado pelos grandes

latifúndios que se dedicam à monocultura. Nesse sentido, chega ainda a distorcer dados,

incluindo segmentos como o da agricultura familiar, que não pertence ao agro, como parte de

seu escopo para a geração de empregos e de renda.

Barros e Fiorin (2003) chamam de discurso autoritário, aquele que suprime o

contraditório, não obstante real, em nome de uma imagem positiva que se totaliza no senso

comum, a exemplo da campanha sob análise, que propõe imagens limpas, esteticamente

organizadas e aparentemente sem contradições:

[...] aquele em que se abafam as vozes dos percursos em conflito, em que se perde a
ambiguidade das múltiplas posições, em que o discurso se cristaliza e se faz
discurso da verdade única, absoluta, incontestável. (BARROS; FIORIN, 2003, p.3)
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Há somente um enunciador do agronegócio, a Rede Globo, que interage com o

público, percebe o que ele compreende sobre o agronegócio e propõe desmistificá-lo, ao

conectar o consumidor com o produtor rural. No entanto, esse enunciador não aponta as

imperfeições do setor ao enunciatário, não possibilita o espaço para o conflito de falas no

texto, para que este possa estabelecer a imagem de acordo com o seu senso crítico. Ou seja, a

proposta da campanha faz com que o público passe a crer em uma imagem imposta sobre o

que é o agronegócio, de que ele está em tudo como, Deus onipotente, a salvação que está em

tudo o que lhe diz respeito.

3.1.2 mecanismo 2

Os vídeos que compõem este segundo mecanismo partem de questões cuja

particularidade é o potencial crítico negativo do público sobre o agronegócio. Ou seja, temas

como a agricultura familiar - que, como foi dito, não faz parte do agronegócio -, o uso

massivo de agrotóxicos, a degradação ambiental e o trabalho escravo. Ao todo foram 18

propagandas analisadas que tentam dar uma resposta positiva para esses temas.

Segundo José Luiz Braga, a sociedade, ao saber que é afetada pela midiatização, “se

organiza para enfrentar sua mídia e essa organização afeta o conteúdo das produções

midiáticas” (BRAGA, 2006, p. 14). Desta forma, a maneira como a campanha se posiciona

discursivamente pode variar dependendo da recepção do público.

Ainda de acordo com o autor, é preciso entender que há uma relação recíproca de

troca entre processos sociais e estruturas discursivas, “é preciso pensar que os processos

geram estruturas tanto quanto as estruturas se realizam em processos” (BRAGA, 2006, p.30).

Da mesma maneira, Barros e Fiorin (2003) destacam:

Essa interação social se dá necessariamente entre três participantes: o falante, o
ouvinte e o tópico do discurso. Nesse sentido é que Bakhtin afirma ser o discurso
um evento social, querendo enfatizar que não é um acontecimento auto-encerrado
no sentido de alguma quantidade linguística abstrata, nem pode ser derivado
psicologicamente da consciência subjetiva do falante, tomada em isolamento.
(BARROS e FIORIN, 2003, p.20-21)

Ou seja, o falante, o tópico e o ouvinte aparecem como fatores constitutivos do

discurso. Essa compreensão é muito diferente daquela do modelo matemático da
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comunicação que pressupõe que o falante (emissor) é um elemento isolado do processo

comunicativo, cujas mensagens são emitidas a partir de si, como se elas fossem sempre

decisões suas quando, na verdade, são efeitos da complexa trama apresentada acima por

Barros e Fiorin. Neste segundo mecanismo demonstraremos como a campanha organiza-se de

tal modo que suas mensagens são efeitos (ou resposta) ao público de questões muito pontuais

sobre o agronegócio. A diferença entre este mecanismo e o primeiro é que, enquanto o

anterior busca uma nova imagem para o agronegócio (o agro é tech, é pop, é tudo), de certa

maneira também respondendo a uma imagem negativa sedimentada no senso comum, porém,

em uma generalidade, o segundo mecanismo consiste em responder a críticas pontuais

presentes na sociedade.

3.1.2.1 Agricultura familiar

O primeiro caso é quanto à agricultura familiar. De acordo com a Lei 11.326, é

considerado agricultura familiar agricultores e empreendedores rurais que cumpram os

seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro (4) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (ANTUNES,
2017, p. 114)17.

O que buscamos nesta subcategoria é demonstrar como a campanha se aproveita dos

dados positivos relacionados à agricultura familiar para se afirmar como geradora de renda e

emprego aos trabalhadores do campo. A maneira como as propagandas utilizam estes dados,

leva o público a não compreender que o pequeno produtor, de agricultura familiar, não faz

parte dos monopólios agrícolas largamente exibidos e divulgados pela propaganda.

No primeiro vídeo, “Agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas”, que foi

ao ar em 16 de dezembro de 2016, há um destaque para a agricultura familiar a partir da

geração de empregos. “Em todos os setores do agronegócio - campo, indústria e comércio -

17 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63372_cap5.pdf>. Acesso em: 13 fev.
2021.
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são perto de 19 milhões de trabalhadores […] Só a agricultura familiar gera 11 milhões e 500

mil empregos”. Mesmo tratando do tema da agricultura familiar, o vídeo insiste em mostrar

máquinas, equipamentos avançados tanto na indústria como no camp, além da imagem da

produção em larga escala, como pode ser observado no horizonte cultivado no primeiro e

terceiro terço do frame abaixo:

Captura de tela do vídeo 12 “Agronegócio brasileiro emprega 19
milhões de pessoas”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é
tudo. (Printscreen)

A propaganda busca afirmar que “agro é gente”, como diz a narração no início e no

final do vídeo, demonstrando a importância dos trabalhadores ao dizer que: “É toda essa

gente que garante a nossa comida, nossas roupas, nossas flores. Nossa vida”.

Já o segundo vídeo desta categoria, o único entre os cem que trata especificamente do

tema da agricultura familiar, busca se adequar a imagem dos pequenos produtores, dando

mais visibilidade ao trabalhador e menos às máquinas. Essa estratégia pode ser percebida

como um possível efeito das críticas, vindas de pesquisas acadêmicas, mas também do

complexo midiático que compõe o terceiro sistema, que criticam a não participação humana

nos vídeos e o distanciamento do natural/orgânico da natureza.

O dado sobre a empregabilidade nesta propaganda é arredondado para 11 milhões,

como demonstrado na imagem:
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Captura de tela do vídeo 18 “Agricultura familiar é responsável por
36% da riqueza produzida no campo”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Esta pode exemplificar uma tentativa de apropriação dos números da agricultura

familiar e diminuição da importância deste segmento. Já no título, a propaganda destaca que

o setor representa 36% da riqueza do campo. Budó (2017) afirma que a inclusão da

agricultura familiar na campanha é uma atitude curiosa, visto que, “nos discursos político e

acadêmico, a reivindicação do termo ‘agricultura familiar’ costuma ter por objetivo político

se contrapor ao modelo da grande propriedade monocultora, típica do agronegócio”. (BUDÓ,

2017, p. 193). A estratégia da propaganda, no entanto, parece ser não de antagonizar, mas de

neutralizar esse antagonismo.

Ainda nesta propaganda dá-se destaque ao fato de a agricultura familiar ser

responsável por metade das criações de frangos e suínos no país. No entanto, nos dois vídeos

exibidos posteriormente sobre a produção de frango18 são exibidos grandes estabelecimentos

agrícolas, com granjas super desenvolvidas e tecnológicas e a agricultura familiar não é

mencionada. O mesmo ocorre com os dois vídeos sobre a produção de porcos19.

Também é referido a produção de leite, representando 58% do total de produção

diário, e 47% da produção anual, dado indicado novamente no vídeo 26 “Fazendas

produtoras de leite faturaram R$27 bilhões em 2016”, que foi ao ar em julho de 2017. A

produção de feijão é um outro destaque na propaganda, com a narração e o insert informando

que são 2,1 milhões de toneladas produzidas pela agricultura familiar. Esse dado é novamente

lembrado no vídeo 15 “Produção de feijão fatura R$9 bilhões em 2016”, de fevereiro de

19 Vídeo 40 - “Brasil exporta carne suína para 70 países” e vídeo 91 - “Exportação de carne de porco do Brasil
bate recorde”, de 2018 e 2020, respectivamente.

18 Vídeo 2 - “A indústria do frango - a carne mais presente no prato dos brasileiros” e vídeo 77- “Frango é
agro!”, de 2016 e 2019, respectivamente.
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2017, mas não é mencionado no 89, “O feijão não falta no prato do brasileiro”, que circulou

em janeiro de 2020.

No terceiro vídeo é apresentado quem movimenta o agronegócio, com destaque para

os pequenos produtores. Nesta propaganda, destacamos a última frase do vídeo: “Agro é

quem produz e alimenta a cidade. Agro é gente”. A campanha se apropria dos dados positivos

relacionados aos pequenos produtores, que fornecem alimentos para o mercado interno e

impactam menos o meio ambiente, ao contrário dos grandes monopólios exibidos nas

propagandas, que se dedicam à exportação. Essa ação funciona como resposta às críticas

direcionadas ao setor, como a que foi elaborada pelo veículo jornalístico Brasil de Fato,

intitulada “O 'agro' é sujo: veneno, mortes e destruição da natureza definem agronegócio”20.

Como destaca Sauer (Apud BUDÓ, 2017, 193), a tradução do inglês (agribusiness)

trouxe junto a lógica exploradora, extrativa e espoliadora do modelo, um “conjunto de

atividades agropecuárias em grande escala desenvolvidas em grandes extensões de terra”. Ou

seja, os dados referentes aos pequenos produtores não estão inseridos no agronegócio e nem

são correlatos, considerando que poucos produtores escoam sua produção no mercado

externo e a maioria possui uma agricultura de subsistência.

Quanto ao uso da terra pela agricultura familiar, de acordo com o Censo Agropecuário

2017, ela é majoritária:

3.897.408 estabelecimentos atenderam aos critérios da Lei e foram classificados
como agricultura familiar, o que representa 77% dos estabelecimentos
agropecuários levantados pelo Censo Agropecuário 2017. Ocupavam uma área de
81 milhões de hectares, ou seja, 23% da área total dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros. (Censo Agropecuário, 2017, p. 99)

Destes milhões de hectares, 48% das terras eram destinadas a pastagens, enquanto que

áreas com matas, florestas ou sistemas agroflorestais ocupavam 31% do total. Por fim, as

lavouras representam apenas 15,5%. No entanto, segundo um relatório da Oxfam Brasil21,

21 Disponível em:
<https://www.oxfam.org.br/publicacao/menos-de-1-das-propriedades-agricolas-e-dona-de-quase-metade-da-area
-rural-brasileira/>. Acesso em: 23 fev. 2021.

20 Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2018/07/18/o-agro-e-sujo-veneno-mortes-e-destruicao-da-natureza-definem-a
gronegocio>. Acesso em: 22 fev. 2021.
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77% das terras ocupadas por pequenos agricultores, 47% correspondem a estabelecimentos

com área inferior a 10 hectares, ocupam menos de 2,3% da área rural total.

Os vídeos relacionados ao pequeno produtor ou referentes à agricultura familiar estão

presentes no primeiro e segundo ano da campanha, respectivamente. Nos anos seguintes essa

questão não é mais retratada, sendo apenas citada em alguns vídeos. Nenhum dos vídeos

dessa subcategoria possui publicidade ao final, o que pode ser interpretado como uma falta de

interesse das empresas em financiar propagandas direcionadas ao público desse setor.

Vale relembrar as cores predominantes nos vídeos desta campanha - verde, marrom,

bege, branco e amarelo - mencionada no mecanismo 1, pois nos vídeos relacionados ao

pequeno produtor e agricultura familiar, as cores são mais variadas, trazendo a ideia de

diversidade na produção e se contrapondo a monocultura.

3.1.2.2 Agrotóxicos e produtos orgânicos

Na segunda subcategoria tratamos dos vídeos que pautam temas voltados aos

agrotóxicos e ao crescimento na procura por produtos orgânicos. Os agrotóxicos são produtos

químicos sintéticos usados para eliminar insetos, larvas, fungos e demais vetores, além de

controlar as doenças provocadas por eles e regular o crescimento da vegetação. No entanto,

há uma série de doenças decorrentes da contaminação por agrotóxicos, seja no trabalho, por

meio da inalação, contato dérmico ou oral durante a manipulação, aplicação e preparo do

aditivo químico ou pelo consumo de alimentos (até mesmo os comprados no mercado) e água

contaminados.

Em novembro de 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

publicou o relatório do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos

(PARA) que, através de análises, encontrou 232 tipos de agrotóxicos em 12.051 amostras de

25 alimentos vegetais, coletados entre 2013 e 2015, escolhidos com base na dieta típica da

população brasileira. O resultado deste relatório demonstrou que:

9.680 amostras (80,3%) foram consideradas satisfatórias, sendo que 5.062 destas
amostras (42,0%) não apresentaram resíduos dentre os agrotóxicos pesquisados e
4.618 (38,3%) apresentaram resíduos de agrotóxicos dentro do Limite Máximo de
Resíduos (LMR), estabelecido pela Anvisa. Foram consideradas insatisfatórias
2.371 amostras (19,7%), sendo que 362 destas amostras (3,00%) apresentaram
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concentração de resíduos acima do LMR e 2.211 (18,3%) apresentaram resíduos de
agrotóxicos não autorizados para a cultura (ANVISA, 2016, p. 5)

Os agrotóxicos podem ser causa de diversos tipos de doenças, entre as mais graves

estão os cânceres, infertilidade, TDAH, espectro autista, doenças cardíacas, doenças nos rins,

danos ao fígado, alzheimer, depressão, malformação de feto, hipotireoidismo, entre outras22.

Por este motivo, cada vez mais as pessoas têm procurado alternativas para fugir dos perigos

trazidos pelos agrotóxicos e fertilizantes, recorrendo, principalmente, aos alimentos

orgânicos. São sobre essas alternativas que os vídeos selecionados nesta subcategoria falam.

Como era de se esperar, os males trazidos pelos agrotóxicos e demais intensivos

agrícolas não são mencionados em nenhum momento pela campanha. Em outubro de 2018,

durante um debate entre os candidatos à presidência transmitido na Rede Globo, Guilherme

Boulos denunciou essa ação de ocultamento da propaganda: “Dizem que o agronegócio

carrega o país nas costas, mas é o contrário. O país carrega o agronegócio nas costas com

exonerações de impostos generosas. Ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é

pop, é tóxico e mata”23, afirmou. Isso demonstra como este tema específico está presente na

sociedade. A discussão em torno da utilização ou não de pesticidas e fertilizantes e quanto

aos prejuízos para a saúde, é uma das mais recorrentes na sociedade quando se fala em

agronegócio. A manifestação de Boulos em rede nacional é um exemplo disso, pois após o

debate o assunto ficou nos trend topics do Twitter.

Nesta subcategoria foram selecionados três vídeos sobre o assunto. Ao invés de

apresentarem os malefícios sanitários produzidos diretamente por eles, a propaganda se limita

a apresentar um agro preocupado com a saúde da população, em busca de alternativas. Esses

vídeos se distribuem entre o segundo, terceiro e quarto ano da campanha, conforme a ordem

que será apresentada.

O primeiro, “Mercado de produtos orgânicos cresce no Brasil”, foi ao ar em

novembro de 2017 e aborda o crescimento da oferta e procura de produtos orgânicos no país.

Com base em um levantamento feito pela Coordenação de Agroecologia (Coagre) da

23 Disponível em:
<https://catracalivre.com.br/entretenimento/ao-vivo-guilherme-boulos-critica-tv-globo-e-viraliza-na-web/>.
Acesso em: 22 fev. 2021.

22 Disponível em:
<https://gq.globo.com/Corpo/Saude/noticia/2018/08/12-doencas-mais-perigosas-causadas-por-agrotoxicos.html.
Acesso em: 22 fev. 2021.
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Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), vinculada ao

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), entre 2013 e 2016, o número de

estabelecimentos agrícolas dedicados à produção orgânica passou de 6,7 mil unidades para

15,7 mil, como destaca a propaganda:

Captura de tela do vídeo 33 “Mercado de produtos orgânicos cresce
no Brasil”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

No vídeo, são exibidas imagens em plano detalhe ou primeiro plano nos produtos e

plano médio longo ao mostrar as áreas cultivadas, não há utilização de drones e não são

ostentadas as grandes plantações. Isso evidencia uma característica do cultivo de produtos

orgânicos no país, 70% advém de pequenas propriedades, gerenciadas pela agricultura

familiar, de acordo com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO)24. Ou seja,

mais uma vez, a campanha se apropria dos dados relativos à agricultura familiar, desta vez,

sem sequer mencioná-la.

Na propaganda destaca-se que “as pragas e as doenças são tratadas com inimigos

naturais”, informação que é repetida no vídeo 2 desta categoria. A propaganda também

possui mais cor do que o padrão apresentado no mecanismo 1, bem como os outros dois que

foram selecionados, mas ainda segue o rigor estético da campanha.

A sustentabilidade é assunto reforçado nos três vídeos. No primeiro, quando, ao final,

diz-se que “Em 2016 o faturamento do mercado interno chegou a 3 bilhões de reais. Orgânico

é economia sustentável. Orgânico é agro”. Já o segundo vídeo selecionado, o qual aborda o

24 Disponível em:
<http://revistasafra.com.br/alimentos-organicos-sao-aposta-da-agricultura-familiar/#:~:text=Os%20n%C3%BA
meros%20s%C3%A3o%20robustos.,ao%20trabalho%20de%20agricultores%20familiares.&text=Atualmente%
2C%2075%25%20dos%20produtores%20cadastrados%20no%20CNPO%20s%C3%A3o%20agricultores%20fa
miliares>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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aumento no faturamento da indústria de produtos biológicos, que revolucionam a produção

do campo, também menciona a sustentabilidade ao final, ao dizer que “controle biológico é

agricultura sustentável, é tecnologia. Controle biológico é agro”. Aqui, a estratégia é

semelhante ao primeiro, quando inicia dizendo que “controle biológico é o uso de inimigos

naturais para combater pragas e doenças da lavoura”; no entanto, destacam-se o avanço

tecnológico desta forma de cuidado e o aumento de seu uso intensivo.

A quantidade de empresas do ramo também é mencionada: são 70 empresas. Vale

destacar a afirmação em off: “esses produtos são inofensivos às pessoas, mas eficientes na

agricultura e geram novos negócios”; Aqui, a informação sobre os malefícios dos agrotóxicos

e fertilizantes aos seres humanos fica subentendida, mas é rapidamente eliminada. O

telespectador pode até nem notá-la, pois logo há um insert que chama muita atenção para o

faturamento no setor:

.
Captura de tela do vídeo 58 “Faturamento da indústria de produtos
biológicos chega a R$500 milhões por ano”, da campanha Agro e
Tech, Agro é pop, Agro é tudo . (Printscreen)

Já o terceiro vídeo fala sobre as novas técnicas de produção que tornam verduras e

legumes mais saudáveis. Novamente, a informação sobre intensivos agrícolas afetarem a

saúde fica implícita em toda a narração, que diz:

“Novas técnicas tornam mais saudável a produção de legumes e verduras no Brasil.
Variedades de verduras mais resistentes a pragas e doenças já dispensam o uso de
agrotóxicos. Nas estufas o ataque de insetos é evitado com medidas preventivas.
Nos canteiros hidropônicos os nutrientes vêm pela água, a planta não entra em
contato com o solo para evitar contaminação. E já começa a chegar ao Brasil
técnicas super modernas, em ambiente controlado, os canteiros recebem luz
artificial e produzem verduras na metade do tempo. Horta é tecnologia. Horta é
agro”. (NOVAS, 2019)

53
www.abraji.org.br



Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

A produção de verduras na metade do tempo, como destaca a narração, também pode

gerar um problema a longo prazo. Quais os custos dessa produção acelerada? Já temos os

exemplos dos grãos com sementes selecionadas, que exigem cada vez mais insumos

degradando ainda mais o meio ambiente e afetando a saúde, como destaca Gliessman (2001):

Pesquisas recentes mostram que as sementes híbridas da revolução verde produziam
mais que as variedades locais nos anos bons, com chuvas regulares e clima
adequado, em condições ótimas, mas em condições adversas produziam menos que
as variedades locais. Isso ocorre porque as sementes de alta produtividade requerem
o máximo de insumos e, depois de um tempo, extraem toda a fertilidade natural do
solo, exigindo cada vez mais aplicações de fertilizantes. (GLIESSMAN, 2001)

Ao não abordar as doenças e mortes causadas pela utilização de agrotóxicos e

fertilizantes, a campanha tenta manter a imagem de modernidade e segurança econômica e

social do agro. Até porque as vítimas dessas intoxicações geralmente são de classes sociais

mais vulneráveis, como afirma Bombardi (2012):

As vítimas das intoxicações são principalmente trabalhadores rurais e moradores
locais, de modo que o corte de classe social, de raça e de gênero conduz à
observação das vulnerabilidades. Da subordinação internacional às seletividades
internas, nota-se que a moderna cultura de ponta que demanda tal quantidade de
agrotóxicos mostra, nas mortes por doenças e intoxicações, o reverso arcaico da
moeda da modernidade (BOMBARDI Apud BUDÓ, 2017, p. 186-187)

Esse tema passou a ser abordado a partir do segundo ano da campanha, e nenhum

deles deixa evidente a real situação do uso de agrotóxicos e agroquímicos. A narrativa é

construída de forma a não gerar uma repercussão negativa, ao não demonstrar cultivos

ligados à produção em larga escala, conhecida principalmente pela utilização intensa de

agrotóxicos e fertilizantes. Essa atitude pode significar uma resposta defensiva da

propaganda, que gerencia o discurso com o intuito de salientar a ideia de que o agro tem

atuado para aliviar a utilização dos intensivos.

3.1.2.3 Degradação Ambiental

O agronegócio tem se expandido pelo território brasileiro com a justificativa de que é

necessário para manter a economia e aumentar os lucros, com isso amplia-se também os

prejuízos ambientais causados por ele. Em agosto de 2020, a National Geographic divulgou
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uma série de fotos capturadas em 2009, que exibem os geoglifos milenares que foram

catalogadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e que vem

sendo ameaçados pelo agronegócio25. Mas não é só a história que é ameaçada pelo agro, mas

tudo o que é vivo.

O avanço das terras agrícolas pelos biomas expõe várias espécies típicas da fauna e

flora brasileira ao risco de extinção. Isso porque elas não conseguem sobreviver nas pequenas

reservas que restam em meio aos conglomerados agrícolas, podendo comprometer todo o

funcionamento dos ecossistemas e até a produção futura do agronegócio, é o que destaca o

relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

(FAO, na sigla em inglês)26, em 2019.

Além disso, de acordo com um levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT)27,

divulgado em abril de 2020, em 2019 o Brasil registrou o número mais elevado dos últimos

cinco anos com relação aos conflitos por terra. Foram 1.833, representando um aumento de

23% com relação a 2018. A não demarcação e invasão de terras indígenas é uma das

principais causas de conflitos, ainda de acordo com o relatório da CPT, a cada três famílias

envolvidas uma era indígenas.

Essas são realidades ocultas pela propaganda, que busca evidenciar os avanços do

agronegócio na proteção ambiental. No entanto, são largamente criticados por canais de

mídia alternativas, ambientalistas e membros da sociedade Para a subcategoria 3,

“Degradação Ambiental”, selecionamos cinco propagandas em que são citadas as iniciativas

do agro para abrandar os prejuízos ambientais. O primeiro tem como tema a água e sua

preservação e o segundo parte em resposta à ele, abordando a irrigação, que se desenvolveu

tecnologicamente nos últimos anos para evitar desperdícios e têm sido cada vez mais

utilizada.

Na primeira propaganda, divulgada em março de 2018, é importante observar quando

27 Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-04/pais-registrou-1833-conflitos-no-campo-em
-2019-mostra-relatorio>. Acesso em: 22 fev. 2021.

26 Disponível em:
<https://www.portaldoagronegocio.com.br/ecologia/meio-ambiente/noticias/fao-alerta-que-desaparecimento-da-
biodiversidade-ameaca-agricultura-181204>. Acesso em: 22 fev. 2021.

25 Disponível em:
<https://www.nationalgeographicbrasil.com/photography/2020/08/os-geoglifos-milenares-ameacados-pelo-agro
negocio-na-amazonia?image=_mg_2706>. Acesso em: 14 set. 2020.
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a voz em off diz sobre o setor agrícola ser o maior consumidor de água no Brasil, sendo este o

título do vídeo. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Fundo das

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)28, a cada 100 litros de água tratada

produzidos no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Ou seja, 70% do abastecimento é

endereçado à agricultura e à pecuária, enquanto a indústria e a mineração representam 12%

do consumo e a população apenas 4%.

A informação sobre o uso da água pelo setor é mencionada, mas rapidamente dá

lugar ao pequeno produtor: “mas o agricultor também pode produzir água, quando conserva

as nascentes e rios nas fazendas”. A afirmação é acompanhada da imagem de agricultores

carpindo um local de solo íngreme o que faz com que o tema da exploração hídrica pelo

agronegócio seja desviado para o uso desses trabalhadores, o que pode dar a impressão de

que aquele número (70%) seja para atender a pequena agricultura e não ao agronegócio:

Captura de tela do vídeo 42 “Setor agrícola é o maior consumidor de
água no Brasil”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Essa estratégia busca isentar o grande produtor das responsabilidades com a

preservação da água, ao passar a responsabilidade para o agricultor, que é o elemento

principal no frame. Ao encerrar com a frase: “Água é necessária para a economia fluir”, o

vídeo propõe o agronegócio como alguém que se importa com a água e a economia, como se

não fosse responsável direto pelo problema. Já no segundo vídeo, também relacionado ao uso

da água, a campanha não apenas continua a se isentar da responsabilidade com a exploração

hídrica, como propõe que o problema seja outro. Lançada exatamente um ano depois, em

28 Disponível em:
<https://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Noticias/BrasilPost-MaiorConsumidorDeAguaSetor
AgricolaSeDefendeEPregaAPrecificacao,EducacaoEInvestimentos.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2021.
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março de 2019, a propaganda destaca o avanço tecnológico da irrigação para evitar

desperdícios e permitir que muitas regiões continuem cultiváveis. “Hoje, é possível irrigar as

lavouras sem desperdiçar água. Equipamentos medem a umidade do ar e do solo para regar as

plantas na medida e na hora certa”.

Neste vídeo, o trabalhador do campo não é mencionado e a imagem de maquinários

agrícolas modernos é predominante, com destaque para a informação de que houve um

aumento de 50% da área irrigada no Brasil nos últimos dez anos, o que aumentou o

faturamento e a geração de empregos: “em 2018 as indústrias faturaram 1 bilhão e 600 mil

reais; 18 mil pessoas trabalham com fabricantes e prestadores de serviços”. Encerra com a

afirmação de que a safra é garantida pelos sistemas de irrigação.

Diferentemente dos dois vídeos anteriores sobre a exploração hídrica, este terceiro

aborda o plantio direto como forma de diminuir os impactos ambientais das lavouras. O vídeo

inicia explicando como é o procedimento do Sistema Plantio Direto (SPD), com a semente

plantada na palha do cultivo anterior. “Com a palhada o terreno fica protegido da erosão e

recupera a fertilidade, é um jeito mais natural de cultivar a terra”. Esse tipo de plantação

também ajuda a diminuir a emissão de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a

produtividade do solo, a longo prazo. A estratégia da propaganda é impedir que uma crítica

sobre a monocultura venha à tona. A propaganda cita uma das técnicas utilizadas, o plantio

direto, que consiste na presença de plantas de cobertura, deixando a informação sobre o uso

da rotação de culturas subentendidas na sequência: “O plantio direto na palha revolucionou a

agricultura brasileira nos últimos 40 anos. Com ele é possível tirar duas safras por ano na

mesma área e com menos prejuízos ao meio ambiente”.

A voz em off do vídeo atua para que o debate fique em torno do bom uso da técnica e

das inovações criativas à agricultura trazidas pelo agronegócio, mas nunca no problema da

monocultura.

Para finalizar, o texto em off destaca que “plantio direto é sustentabilidade”, assunto

que volta a ser mencionado no vídeo seguinte, ao dizer “agrofloresta é produção sustentável”.

Acerca da sustentabilidade, muito falada nos vídeos da campanha, as agroflorestas se

destacam. Como ressalta a propaganda, elas “usam menos agrotóxicos e ajudam a preservar o

meio ambiente”.

57
www.abraji.org.br



Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

As informações sobre o tema partem da importância da tecnologia, que a partir de

pesquisas realizadas no Brasil, desenvolveram os Sistemas Agroflorestais - SAFs. Ainda há

poucos dados divulgados relacionados a esse ramo da agricultura, mas de acordo com os

produtos apresentados no vídeo, percebe-se que ele é majoritariamente desenvolvido pela

agricultura familiar, como mencionado na propaganda.

Ela destaca que são 13 milhões de hectares ocupados pelas agroflorestas, o que é

benéfico para o meio ambiente, visto que, ao optar por esse sistema, o produtor rompe com a

monocultura e dá espaço para a policultura, que colabora para o cuidado com o solo, rios e

com respeito aos biomas e espécies, como explicita no final do vídeo “agrofloresta é respeito

a vida”.

Já a quinta propaganda trata da tecnologia utilizada no Cerrado para torná-lo

cultivável. Este é um dos biomas mais devastados pelo agronegócio, o que, logicamente, não

é mencionado na propaganda. Ao invés disso, ela ressalta a alta produtividade e os avanços

tecnológicos investidos na região. Uma das técnicas utilizadas nesse processo de torná-lo

cultivável foi a calagem, usada para controlar a acidez do solo do Cerrado a partir da

introdução na terra de pó de calcário, que é uma rocha sedimentar, fazendo com que ela

torne-se produtiva.

A propaganda ressalta as transformações positivas no Cerrado, que é o segundo maior

bioma brasileiro, correspondendo a 22% do território: “em 50 anos as pesquisas para o

melhoramento do solo e o plantio direto transformaram a região”. Todavia, essa informação

esconde um dos grandes problemas ambientais do país, segundo dados do Ministério de Meio

Ambiente (2011). Isso porque o bioma já tem mais de 50% de sua área original

comprometida pelo avanço das fronteiras agrícolas.

Vale destacar que, neste último vídeo, a lei que exige a preservação de 20 a 35% do

bioma é mencionada rapidamente e a diminuição do território original do Cerrado é ocultada,

encobrindo todo o prejuízo ambiental causado pelo agronegócio. “Com alta produtividade o

Cerrado se tornou um dos maiores celeiros de grãos do mundo”.

Os cinco vídeos dessa subcategoria seguem o padrão de cores mencionado no

mecanismo 1, essa é uma maneira de manter o rigor estético da campanha e a identidade da

mesma. Somente a propaganda sobre o plantio direto possui publicidade ao final. Todos
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demonstram uma tentativa clara de afastar a imagem do agronegócio de algo prejudicial ao

meio ambiente.

É importante observarmos que esses vídeos começaram a abordar o cuidado

ambiental a partir do segundo ano, quando começaram a se intensificar as críticas sobre a

campanha. Algumas dessas críticas, inclusive, chegaram a utilizar o slogan para questionar o

agronegócio e a proposta tech-pop-tudo da Rede Globo. Um exemplo disso foi o projeto

especial do observatório De Olho nos Ruralistas, que em uma série de vídeos lançados no

YouTube, em 2018, utilizam a própria campanha para embasar criticas ao agronegócio.

O observatório, já vinha tecendo criticas à campanha e ao agronegócio desde junho de

2017, como o exemplo veiculado pelo jornal Brasil de Fato “O Agro é Pop?, questiona o

Observatório de imprensa De Olho nos Ruralistas”29. O texto foi publicado nove meses antes

do cuidado ambiental começar a ser pautado nas propagandas e nele era divulgado um

twittaço com a #oagronãoépop.

3.1.2.4 Tecnologias

Este tema passou a ser mencionado em quase todas as propagandas, a partir do

segundo ano da campanha. O primeiro vídeo específico sobre o tema foi veiculado em agosto

de 2017, sendo patrocinado pela Ford e pela Seara. A propaganda aborda o desenvolvimento

e a modernização do campo com a ajuda da tecnologia. É a primeira vez que a campanha

trata da tecnologia de maneira pura, por isso é possível observar uma apresentação dos

assuntos que seriam trabalhados posteriormente em torno dele, como o plantio direto, a

agricultura de precisão e a agricultura sustentável (como as agroflorestas), lançadas em 2019.

No vídeo há dois elementos característicos da campanha, mas que aqui manifestam-se

com mais força: o distanciamento da imagem humana e a ausência da natureza, colocando

imagens lineares e limpas, o que não é característico das florestas naturais e sim de uma

estética da monocultura, como pode ser observado nas imagens:

29 Disponível em:
<https://www.brasildefato.com.br/2017/06/27/o-agro-e-pop-questiona-o-observatorio-de-imprensa-de-olho-nos-
ruralistas/>. Acesso em: 24 fev. 2021.
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Captura de tela do vídeo 27 “Agronegócio cresce com ajuda da
tecnologia”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Captura de tela do vídeo 27 “Agronegócio cresce com ajuda da
tecnologia”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Essa ideia ganha ainda mais força quando o narrador destaca que:

“Toda essa tecnologia dobrou o rendimento das lavouras nos últimos 30 anos.
Produziu sementes mais fortes, florestas uniformes, novas variedades de alface e a
mandioca selecionada, com mais vitamina A”. (AGRONEGÓCIO, 2017)

Na sequência a propaganda destaca que a nova fronteira é a nanotecnologia, e

descreve que já existem produtos deste nicho no mercado, como os tecidos com repelentes a

insetos e as películas que tornam frutas e legumes mais duráveis. A sustentabilidade também

é retomada nesta propaganda.

Nota-se que o intuito é desvincular do agro a imagem de “atraso”. No entanto, os

críticos do agronegócio seguem demonstrando que a campanha ainda não alcançou o

objetivo. Em julho de 2020, uma reportagem do UOL intitulada “o agronegócio saiu do
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século 16, mas o passado não saiu do agronegócio”30 explicava a visão retrógrada que grande

parte da sociedade têm do setor e menciona essa mesma campanha publicitária que tenta

vincular o agronegócio à tecnologia, ao mesmo tempo em que o setor segue com a

degradação ambiental, argumentando que direitos civilizatórios básicos, como os trabalhistas,

são “entraves ao desenvolvimento”.

A segunda propaganda desta subcategoria foi transmitida pela primeira vez em

outubro de 2019. Nela, apresenta-se a pecuária de precisão, que tem sido cada vez mais

utilizada no país pelos grandes produtores. Pecuária de precisão e agricultura de precisão são

modos de produção aliados à tecnologia que buscam intensificar e maximizar os ganhos da

produção. O vídeo descreve a criação de gado em que os animais são monitorados 24 horas

por dia, com os brincos, colares, drones e programas de computadores, tudo com o intuito de

tornar mais eficiente o manejo do gado.

A propaganda destaca que muitos pecuaristas brasileiros já adotaram algumas das

técnicas mais avançadas do mundo, como a inseminação artificial e a transferência de

embriões para o melhoramento genético, e que: “com mais bezerros, os criadores dobraram a

produção de carne por área nos últimos 20 anos”. Este vídeo também associa os avanços

tecnológicos ao bem estar animal, que é o tema da terceira propaganda selecionada nesta

categoria. Nesta peça, que foi ao ar em março de 2020, são expostas as novas técnicas para

proporcionar conforto aos animais nos criadouros.

Duas frases chamam a atenção neste vídeo, a primeira é quando se diz: “tudo isso

(novas técnicas) ajuda a diminuir o stress dos animais e os gastos com medicamentos”; já a

segunda se refere ao final do vídeo, quando a voz em off ressalta que: “o bem estar animal é

uma exigência do consumidor. Faz bem para a criação e para o negócio”. É possível afirmar

que essa peça da propaganda responde diretamente a um grupo específico do público, os

adeptos do vegetarianismo e veganismo, que nos últimos anos aumentou consideravelmente

assim como muitas vozes na mídia contrário ao sofrimento animal. Ainda não existem

pesquisas oficiais que dêem o número exato ou próximo de veganos e vegetarianos no Brasil,

30 Disponível em:
<https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/o-agronegocio-saiu-do-seculo-16-mas-o-passado-nao-saiu
-do-agronegocio/>. Acesso em 01 mar. 2021.
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mas de acordo com uma estimativa da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) são cerca de

30 milhões de vegetarianos e 7 milhões de veganos31.

Já o último vídeo selecionado, que foi veiculado em dezembro de 2019, fala sobre o

aumento na produção de uva com a ajuda da tecnologia. O principal chamariz desta peça da

propaganda é que o cultivo da uva, aliado às novas técnicas de irrigação e podas, pode

ocorrer o ano inteiro e chega a movimentar R$5 bilhões por ano. Nos quatro vídeos, o

trabalho humano não é mencionado. Nas imagens, quando aparecem, os trabalhadores são

meros acessórios do protagonista da história, as máquinas.

Chama atenção neste último vídeo a divulgação da colheita mecânica noturna do Rio

Grande do Sul que: “preserva os aromas e todas as propriedades da fruta”, como ressalta o

narrador. As imagens de maquinários agrícolas de última geração, aliadas às qualidades

evocadas pelo texto falado, produzem um efeito de inutilidade do ser humano no trabalho do

campo. As máquinas possuem acuidade e precisão, são aptas a fazerem um trabalho que a

mão e os olhos humanos não conseguem. Ao mesmo tempo, elas garantem um produto de

melhor qualidade.

Os quatro vídeos seguem o padrão de cores da campanha - verde, marrom, bege,

branco e amarelo - e priorizam a monocultura. Pode-se observar que, no primeiro ano, a

campanha dedicou-se a apresentar o sucesso do agronegócio no país e questões relacionadas

às tecnologias e novidades que buscam o melhoramento dos processos do setor, com menos

impactos ambientais e sociais, se distribuíram a partir do segundo ano, com uma maior

concentração entre o final de 2019 e início de 2020.

3.1.2.5 Trabalho escravo

A última subcategoria é sobre uma das questões mais criticadas de toda a campanha: o

trabalho escravo. O primeiro vídeo selecionado foi um dos mais criticados em toda a

trajetória da propaganda, por evocar a escravidão como período importante para o

crescimento da economia agronômica e sucesso no cultivo da cana no país. Em abril de 2017,

com menos de um ano de campanha, começou a circular o vídeo mais polêmico. O tema era a

31 Disponível em:
<https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2020/01/vegetarianos-ja-sao-quase-30-milhoes-no-brasil
-segundo-ibope.html>. Acesso em: 20 dez. 2020.

62
www.abraji.org.br



Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo

16º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo

expectativa para o sucesso na produção de cana-de-açúcar daquele ano. Logo de início,

imagens de escravos trabalhando, ressaltando no texto em off que: “cana é agro. Desde o

Brasil colonial a cana ajuda a movimentar nossa economia. Hoje em dia a cana gera um dos

maiores faturamentos do campo: R$52 bilhões”.

Captura de tela do vídeo 20 “Produção de cana aumenta no Brasil em
2017”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Captura de tela do vídeo 20 “Produção de cana aumenta no Brasil em
2017”, da campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo.
(Printscreen)

Como é possível observar, novamente, a narrativa destaca dados positivos do setor

para justificar seus danos, como ocorreu no segundo vídeo sobre agrotóxico, ao destacar o

faturamento do setor. Desde o Brasil colonial, diz a propaganda, a cana ajuda a movimentar a

economia brasileira e hoje “garante emprego para um milhão de pessoas [...] O Brasil é o

maior exportador de açúcar no mundo, 10 milhões de dólares em 2016”. No final, o vídeo

afirma que a cana-de-açúcar é “um sucesso brasileiro há quase 500 anos”, recuperando,

talvez despretensiosamente, a ideia de que o agro é historicamente uma atividade

exploradora.
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O vídeo é um marco na história dessa campanha devido à repercussão negativa junto

ao público, o que reforçou a hipótese desta pesquisa de que os falantes (emissor) está inserido

em uma trama discursiva a qual deve respondê-la - no caso da propaganda, essa resposta deve

superar de alguma maneira o aspecto negativo da crítica. De fato, após dias de veiculação na

TV, surgiram críticas sobre o modo como essa propaganda interpretava a escravidão. As

críticas partiram de diferentes frentes: movimentos em redes sociais, pesquisas acadêmicas e

em artigos de jornais. Exemplo disso são as reportagens publicadas pelo portal A Nova

Democracia32 e pelo observatório do agronegócio no Brasil, De Olho nos Ruralistas33,

expuseram as contradições entre o que é mostrado pela campanha e a realidade do agro no

Brasil.

Após esse caso que parecia normalizar a escravidão, ou ainda, que naturalizava a ideia

do trabalho escravo para uma economia pujante, acendeu-se um alerta para dois elementos

que iriam mudar definitivamente os rumos da campanha: 1º) atenção às figuras humanas,

apresentadas não mais de costas, mas expressando o rosto que aparece frequentemente feliz

ou satisfeito com o trabalho; 2º) a preocupação em inserir pessoas negras em papéis de

destaque, como consumidores dos produtos do agronegócio, como nos exemplos abaixo:

Captura de tela do vídeo 74 “Agro-A indústria-riqueza do Brasil”, da
campanha Agro e Tech, Agro é pop, Agro é tudo . (Printscreen)

33 Disponível em:
<https://deolhonosruralistas.com.br/2017/06/11/agro-e-pop-propaganda-da-globo-sobre-cana-tem-imagens-de-es
cravos/>. Acesso em: 19 dez. 2020.

32 Disponível em:
<https://anovademocracia.com.br/no-196/7473-agro-e-pop-cultivando-desinformacao-e-elogiando-a-escravidao
>. Acesso em: 19 dez. 2020.
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Captura de tela do vídeo 100 “Da mesa às roupas produtos do
agronegócio possuem diferentes usos”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Captura de tela do vídeo 100 “Da mesa às roupas produtos do
agronegócio possuem diferentes usos”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

Captura de tela do vídeo 100 “Da mesa às roupas produtos do
agronegócio possuem diferentes usos”, da campanha Agro e Tech,
Agro é pop, Agro é tudo. (Printscreen)

No entanto, mesmo com a polêmica, o período colonial não deixou de ser abordado

como uma fase de sucesso para produtos do agronegócio brasileiro. Em vídeos posteriores,

esse período é brevemente lembrado, apenas para afirmar que o setor tem uma tradição. A

estratégia é afirmar o agro como elemento tradicional, enraizado na cultura brasileira, mas
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deixando de fora aspectos negativos ainda presentes no imaginário social, como o trabalho

escravo e o preconceito racial.

Em outubro de 2017, o vídeo sobre a exportação de carne bovina voltou a mencionar

a colonização como o início de um desenvolvimento econômico nacional. “Desde o início da

colonização, o boi tem sido fundamental para a economia brasileira”. Aqui, a referência à

escravidão é suprimida, como se ela nunca tivesse existido na economia colonial, como se o

boi tivesse sido utilizado como fonte de alimentação e para trabalhos pesados por

trabalhadores livres. Em uma segunda propaganda sobre a criação de bois, divulgada em

janeiro de 2019, desaparece qualquer referência ao período colonial, o que pode demonstrar

uma decisão da campanha para evitar críticas.

Uma saída que ela encontrou para afirmar o tradicionalismo sem, contudo, trazer à

tona lembranças negativas do passado, pode ser observada no vídeo que circulou em outubro

de 2019, sobre a importância novamente da cana-de-açúcar para a economia nacional,

reforçando a ideia de “um sucesso brasileiro há quase 500 anos”. O produto, segundo a

campanha “[...] é riqueza de cinco séculos. Cana é agro”. Podemos afirmar que a estratégia

deu certo, pois, durante todo o período que corresponde à sua circulação em rede nacional,

nenhuma crítica foi feita à ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apresentou o modelo teórico do terceiro sistema (BRAGA, 2006) e,

internamente a este modelo, o dialogismo (BARROS e FIORIN, 2003), para explicar como

funciona a produção de mensagens na atualidade. Do terceiro sistema, a consideração da

complexa trama social que vai muito além do modelo simplificador de um emissor e um

receptor isolados, como se as mensagens emitidas pelo primeiro não fossem condicionadas

por um contexto discursivo. Do dialogismo, a noção de que, não sendo este emissor um

falante isolado, está sempre respondendo às críticas do público que faz parte desse contexto.

A tese central, neste caso, é de que a mídia estrutura o seu conteúdo a partir da interação com

o público, ou seja, define suas pautas, escolhe seus temas, enfoques, abordagens, estratégias,

enfim, o seu discurso, como uma resposta ao que o público em geral refuta e comenta.

No caso aqui sob investigação procuramos demonstrar como as propagandas da
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campanha Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil operam conforme o modelo teórico acima, a

partir de dois mecanismos de funcionamento discursivo, que são variações de uma única

estratégia de resposta ao público.

A campanha em si é envolta de contradições entre a realidade do agronegócio e a

imagem construída no decorrer das propagandas. Constata-se que as relações impostas pela

Globo sobre a imagem do agronegócio “impõem ao grande público das mídias eletrônicas a

imagem do crescimento econômico, no entanto escondem que o beneficiário é o detentor das

fortunas e não o pequeno produtor” (SANTOS e SILVA, p.1, 2020).

Braga propõe que o público enfrenta sua mídia, mas o que podemos observar é que,

atualmente, em uma nova fase do capitalismo, a Globo faz algo inédito dentro do terceiro

sistema, ou seja, usa o enfrentamento do público - as críticas - para desenvolver a imagem do

agronegócio. Desta forma observamos um fenômeno novo. As marcas não criam uma

imagem de si (base para a sua reputação e credibilidade no mercado) a partir de referências

simbólicas ou atemporais. Essa criação acontece agora constantemente, a partir de avaliações

diárias e sem qualquer custo para a marca, posto que vêm diretamente do público por meio do

voluntarismo de suas críticas via plataformas digitais. Essas críticas, portanto, ao invés de

frear o processo comunicacional, como se vivêssemos ainda em um período de embate

ideológico, são, do contrário, o motor das produções discursivas.

Segundo Braga, esse trabalho crítico que o público desenvolve sobre o produto

midiático, no caso a propaganda Agro é tech, Agro é pop, Agro é tudo, seria o componente

mais relevante e o indicador mais precioso de um bom e sólido sistema de interações sociais

(BRAGA, 2006, p.63). Observamos aqui, talvez, o surgimento de um quarto sistema de

interação social - o qual Braga ainda não tinha pensado - quando a crítica do público funciona

como combustível para a campanha propagandista.

Todos os vídeos analisados são exemplos evidentes de que a campanha se estrutura a

partir da interação que estabelece com o público ou com o senso comum existente. Há uma

escolha das cores para definir uma identidade estética para a campanha e há a retomada ou

repetição de temas e imagens que são exibidas, para fortalecer o próprio discurso do projeto

Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil, como bem destacam Dos Santos, Oliveira e Gualberto:

fica clara a presença de um conjunto de escolhas linguísticas, visuais e sonoras,
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destacando esse modelo como pop, tech, moderno, sustentável e responsável pelo
crescimento da economia do país, (...) obscurecendo uma série de questões que
estão arraigadas a esse modelo de produção” (DOS SANTOS, OLIVEIRA e
GUALBERTO, p.1, 2019).

Essas escolhas reiteram os conceitos de terceiro sistema e de dialogismo, em que o

público não é visto apenas como um receptor de informações, mas como fonte estruturadora

principal do conteúdo das propagandas. A campanha atua destacando a evolução técnica, a

modernização, o faturamento e a empregabilidade, respondendo aos principais assuntos

comentados e debatidos entre o público.

Estudos posteriores talvez possam esclarecer essa estratégia publicitária da Rede

Globo no interior do processo de financeirização da economia que tem levado muitas

empresas tradicionais à abertura de capitais e, até, à mudança de seu perfil capitalista. O caso

que investigamos retrata não só o vínculo da Rede Globo com o agronegócio enquanto

empresa produtora de conteúdo e interessada no setor porque detentora de algumas

propriedades agrárias. Mas como interessada em legitimar a expansão do setor como um

todo. Estes estudos podem, talvez, desvendar essa saída da Rede Globo da posição de

produtora de bens simbólicos para atuar, também, como investidora no mercado financeiro.

O caso da Globo com o agronegócio, através da análise da campanha Agro é tech,

Agro é pop, Agro é tudo, pode ser o indício dessa transição. É curioso que, depois dessa

campanha outras muito semelhantes apareceram na emissora com o foco não em empresas

específicas de um setor, mas no setor como um todo, como a campanha VAE (Vamos Ativar o

Empreendedorismo), que surgiu em 2019 a partir do interesse da Globo em apoiar os

brasileiros que já possuem negócios próprios ou simplesmente o sonho de empreender34.
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ANEXOS

TABELA 2
Anexo A — Distribuição dos vídeos em unidades:

Agro é Tudo Agro é Gente Tecnologia
e sustentabilidade

Produtos e derivados de
origem animal

Grãos, caules, legumes
e raízes

Frutas Flores, madeiras
e gramíneas

1- Descubra onde está a
riqueza do agronegócio

Brasileiro
16.06.2016

12 - Agronegócio
brasileiro emprega 19

milhões de pessoas
16.12.2016

27- Agronegócio cresce
com ajuda da tecnologia

01.08.2017

2- A indústria do frango- a
carne mais presente no

prato dos brasileiros
02.07.2016

3- Café -queridinho
nacional gera receita

bilionária
16.07.2016

5- Brasil é o maior
exportador e produtor de

suco de laranja
16.08.2016

6- Brasil produz cinco
mil variedades de flores

campanha globo
02.09.2016

7- Entenda a campanha
Agro é Tech, Agro é Pop,

Agro é Tudo
16.07.2016

18 - Agricultura familiar é
responsável por 36% da

riqueza produzida no
campo

14.03.2017

33- Mercado de produtos
orgânicos cresce no Brasil

01.11.2017

13- Criação de peixes no
Brasil cresce 10% em

2016
03.01.2017

4- Produção de milho no
Brasil fatura bilhões

02.08.2016

10- Dendê é usado na
indústria de cosméticos e

alimentícia
16.11.2016

8- Brasil faturou R$ 13
bilhões com produção de

algodão em 2015
16.10.2016

29- Você sabe tudo em
que o agronegócio está

inserido
04.09.2017

21- Sabe quem faz a
riqueza do agro

01.05.2017

42- Setor agrícola é o
maior consumidor de água

no Brasil
06.03.2018

26- Fazendas produtoras
de leite faturaram R$ 27

bilhões em 2016
16.07.2017

15- Produção de feijão
fatura R$ 9 bilhões em

2016
01.02.2017

11- Produção de uva no
Brasil fatura R$ 3,9

bilhões em 2015
01.12.2016

9- Brasil fatura R$ 69
bilhões com produção de

madeira
01.11.2016

47- Saiba mais sobre o
agronegócio brasileiro

15.06.2018

23- Indústria agrícola
depende de malha de
transportes para seu

sucesso
06.06.2017

48- Campo produz energia
para diferentes atividades

no Brasil
15.06.2018

28- Brasil chega a 39
bilhões de ovos produzidos

em 2016
18.08.2017

17- Brasil deve ter safra
recorde de soja este ano

01.03.2017

14- Faturamento com
produção de maçã sobe

11% em 2016
16.01.2017

20- Produção de cana
aumenta no Brasil em

2017
19.04.2017

63- Agro na Globo
mostrou a riqueza do

campo brasileiro
21.12.2018

25- Brasil tem mais de um
milhão de agricultores em

cooperativas
03.07.2017

58- Faturamento da
indústria de produtos

biológicos chega a R$ 500
milhões por ano

01.10.2018

31 - Brasil é maior
exportador de carne bovina

do mundo
02.10.2017

24- Brasil produz 50
variedades de cebola

26.06.2017

16- Banana é a fruta mais
consumida no Brasil

15.02.2017

45- Indústria da borracha
emprega 80 mil pessoas

02.05.2018
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74- Agro-A
indústria-riqueza do

Brasil
04.06.2019

36- No Brasil, 34 milhões
de pessoas trabalham na

produção do campo
16.12.2017

68- Armazéns brasileiros
têm capacidade de 160
milhões de toneladas

05.03.2019

34- Brasil tem rebanho
com 18 milhões de ovelhas

16.11.2017

35- Brasil tem mais de
mil produtores de

cogumelo
04.12.2017

19- Produção de cacau
cresce no Brasil em 2017

01.04.2017

51- Girassol é uma das
principais fontes de óleo

vegetal do mundo
16.07.2018

95 - Agronegócio
continua trabalhando
para país em meio ao

coronavírus
02.04.2020

41- Veterinárias,
agricultoras,

pesquisadoras... mulheres
ganham espaço no campo

06.03.2018

69- Irrigação com
tecnologia ajuda lavouras

brasileiras
18.03.2019

40- Brasil exporta carne
suína para 70 países

20.02.2018

37- Produção de
mandioca fatura R$ 11

bilhões em 2017
04.01.2018

22- Nordeste é região
brasileira que mais produz

melão
15.05.2017

56- Cultivo de mate
emprega 500 mil pessoas

no Brasil
03.09.2018

96 - Agro continua
trabalhando para garantir

comida na mesa do
brasileiro
17.04.2020

52- Veja quem movimenta
a agricultura no Brasil

01.08.2018

73- Plantio direto é agro
15.05.2019

43- Abelhas ajudam
indústrias de alimentos,
beleza e farmacêutica

02.04.2018

39- Brasil fatura R$ 3,6
bilhões com produção

de batata
01.02.2018

38- Produção de tomates
fatura R$ 14 bilhões em

2017
16.01.2018

57- Produção de flores
gera 200 mil empregos

no Brasil
26.09.2018

100 - Da mesa às roupas
produtos do agronegócio
possuem diferentes usos

16.06.2020

78- Agronegócio emprega
8 milhões de jovens no

Brasil
31.07.2019

80 e 81- Novas culturas
ganham os campos
brasileiros 30.08 e

02.09.2019

44- Brasil tem o maior
rebanho de búfalos do

Ocidente
16.04.2018

30- Brasil produz mais
de 5 milhões de

toneladas de trigo
18.09.2017

46- Trazida pelos
portugueses, indústria do

coco fatura mais de R$ 1 bi
por ano no Brasil

16.05.2018

60- Brasil fatura R$600
milhões de reais por ano

com açaí
02.11.2018

99 - Pão com manteiga é
agro

02.06.2020

82- Novas técnicas tornam
mais saudável a produção
de verduras e legumes no

Brasil
13.09.2019

49 e 50 - Cavalo gera
negócios de R$ 16 bilhões

por ano no Brasil 11 e
02.07.2018

32- Brasil fatura
US$130 milhões com

exportação de castanhas
11.10.2017

59- Brasil exporta abacaxi
para 17 países

16.10.2018

79- Algodão é agro
16.08.2019

85- Pecuária de precisão
já é uma realidade no

Brasil
31.10.2019

53, 54 e 55- Brasil tem
rebanho de quase 10

milhões de cabras 28.06,
20.07 e 16.08.2018

66- Produção de
amendoim gera receita

de mais de um R$1
bilhão

01.02.2019

62- Brasil produz um
milhão de toneladas de

manga por ano
01.12.2018

83- Somos o maior
produtor de cana de

açúcar do mundo
01.10.2019
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87- Agricultores do
Nordeste criam

alternativas para conviver
com a seca
02.12.2019

61- Faturamento da
indústria de produtos

biológicos chega a R$ 500
milhões por ano

14.11.2018

67- Brasil fatura R$140
bilhões por ano com

produção de soja
16.02.2019

64- Produção de limão tem
receita de mais R$ 1 bilhão

no Brasil
l 26.12.2018

98 - Exportações de
madeira e celulose

rendem US$ 12 bilhões
para o Brasil em 2019

15.05.2020

90 - Conheça as
agroflorestas
15.01.2020

65- Criação de boi fatura
R$ 76 bilhões por ano no

Brasil
18.01.2019

71- Produção de café
gera R$ 20 bilhões por

ano
16.04.2019

70- Produção de mamão
movimenta R$ 900

milhões por ano
03.04.2019

93 - Aumenta uso de
técnicas para bem-estar

animal
02.03.2020

72- Criação de perus conta
com moderna tecnologia

02.05.2019

89 - O feijão não falta
no prato do brasileiro

15.01.2020

84- Melancia é uma fruta
africana conheça mais

sobre ela
16.10.2019

94 - Com tecnologia,
agricultor transformou o
Cerrado em região com

alta produtividade
13.03.2020

75- Peixe é agro
17.06.2019

86- Frutas nativas
brasileiras rendem R$ 4

bilhões ao ano para
produtores
18.11.2019

76- Seda é agro
01.07.2019

88- Produção de uva
envolve tecnologia e

movimenta R$ 5 bilhões
por ano

16.12.2019

77- Frango é agro!
16.07.2019

92 - Produção de goiabas
no Brasil movimenta R$

800 milhões por ano
17.02.2020

91 - Exportação de carne
de porco do Brasil bate

recorde
31.01.2020

97 - Brasil é o maior
produtor comercial de

guaraná do mundo
30.04.2020

Tabela 1 (Fonte: dos próprios autores)
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TABELA 3

ANEXO B — Categorização mecanismo 1

ANO TÍTULO DO VÍDEO SOBRE O QUE FALA E COMO SE POSICIONA

1 1- Descubra onde está a riqueza do
agronegócio Brasileiro
16.06.2016

- Título no início e “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no final
- Narração em resposta à pergunta inicial “Sabe onde está a riqueza do agronegó brasileiro”
- Traz a ideia de que o agro é tudo e busca afrirmar que o telespectador não pode viver sem ele;
- Segue a paleta de cores da campanha.

1 7- Entenda a campanha Agro é Tech,
Agro é Pop, Agro é Tudo
16.09.2016

- Título no início e “Agro a indústria e riqueza do Brasil” encerrando
- Cita o desenvolvimento das lavouras (elemento que será retomado no vídeo seguinte);
- Segue uma linha explicativa sobre o ciclo econômico movimentado pelo agronegócio;
- Traz a ideia de que o agro é tudo;
- Segue a paleta de cores da campanha.

2 29- Você sabe tudo em que o
agronegócio está inserido
04.09.2017

- Título no início e “Agro a indústria e riqueza do Brasil” encerrando;
- Apresenta a matéria prima e que compõem produtos utilizados na cidade e que passam pelo agronegócio;
- Busca “ensinar” o telespectador sobre o agro;
- Traz a ideia de que o agro é tudo;
- Segue a paleta de cores da campanha.

2 47- Saiba mais sobre o agronegócio
brasileiro
15.06.2018

- Título no início e “Agro a indústria e riqueza do Brasil” encerrando;
- Aborda a tecnologia como um diferencial para o agro pela primeira vez;
- Aborda o emprego e renda gerados pelo agro;
- Diz que o agro produz alimento para todo o mundo;
- Segue a paleta de cores da campanha.

3 63- Agro na Globo mostrou a riqueza
do campo brasileiro
21.12.2018

- “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no começo e “tá na Globo no final”;
- Retma dados e imagens de vídeos passados,
- Destaca a importância do agro;
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- Busca fortalecer a imagem da própria campanha;
- Imagens mais coloridas.

3 74- Agro: A indústria-riqueza do
Brasil
04.06.2019

- “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no começo e “tá na Globo no final”
- Explicação do slogan “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”;
- Destaca a tecnológica e por estar em todo o lugar;
- Segue a paleta de cores da campanha.

4 95 - Agronegócio continua
trabalhando para país em meio ao
coronavírus
02.04.2020

- “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no começo e a frase “Tudo o que o campo pode fazer para levar saúde à você”;
- Presença de pessoas (algo novo);
- Imagens mais coloridas.

4 96 - Agro continua trabalhando para
garantir comida na mesa do brasileiro
17.04.2020

- “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no começo e a frase “Tudo o que o campo pode fazer para levar saúde à você”;
- Presença de pessoas (algo novo);
- Imagens mais coloridas;
- Continuação da ideia do vídeo 95.

4 100 - Da mesa às roupas produtos do
agronegócio possuem diferentes usos
16.06.2020

- “Agro a indústria e riqueza do Brasil” no começo e “tá na Globo no final”;
- Retomada dos assuntos de vídeos anteriores;
- Reafirma a ideia de que sem o agro as cidades e sociedade não funcionam;
- Reutilização de imagens de vídeos anteriores;
- Segue a paleta de cores da campanha.

Quadro 2 (Fonte: dos próprios autores)
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ANEXO C — Categorização mecanismo 2

TEMA ANO TÍTULO DO VÍDEO SOBRE O QUE FALA E COMO SE POSICIONA

Agricultura Familiar 1 12 - Agronegócio
brasileiro emprega 19
milhões de pessoas
16.12.2016

- Destacar a geração de empregos pelo agro;
- Fala da agricultura familiar;
- “Toda essa gente que garante a nossa comida”;
- “Em todos os setores do agronegócio -campo, indústria e comércio -  são perto de 19 milhões de
trabalhadores… Só a agricultura familiar gera 11 milhões e 500 mil empregos”;
- Presença de pessoas;
- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1.

1 18 - Agricultura familiar
é responsável por 36%
da riqueza produzida no
campo
14.03.2017

- Presença de pessoas;
- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1;
- Destaque para o trabalho manual e não presença de máquinas.

3 25- Veja quem
movimenta a agricultura
no Brasil
01.08.2018

- Presença de pessoas;
- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1;
- Exibe-se o trabalho de pequenos produtores;
- “Agro é quem produz e alimenta a cidade. Agro é gente”.

Agrotóxicos e produtos
orgânicos

2 33- Mercado de
produtos orgânicos
cresce no Brasil
01.11.2017

- Dados sobre os 15 mil produtores orgânicos,
- Não explica o porquê de o mercado de orgânico estar crescendo, como faz nos outros vídeos;
- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1;
- Economia sustentável.

3 58- Faturamento da
indústria de produtos
biológicos chega a R$
500 milhões por ano

- Aumento nos produtos biológicos;
- “esses produtos são inofensivos às pessoas, mas eficientes na agricultura e geram novos negócios”;
- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1;
- Destaque para o faturamento de 500 milhões;
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01.10.2018 - Implícita os males dos intensivos agrícolas - agrotóxicos e fertilizantes;
- Agricultura sustentável.

4 82- Novas técnicas
tornam mais saudável a
produção de verduras e
legumes no Brasil
13.09.2019

- Imagens mais coloridas saindo no padrão mencionado no mecanismo 1;
- Implícita os males dos intensivos agrícolas - agrotóxicos e fertilizantes;
- “Novas técnicas tornam mais saudável a produção de legumes e verduras”
- Produtos na metade do tempo (a que custo?).

Degradação Ambiental 2 42- Setor agrícola é o
maior consumidor de
água no Brasil
06.03.2018

- Destaca a importância da água;
- Fala sobre o setor agrícola ser o que mais utiliza a água no Brasil;
- Exibe a imagem de pequenos agricultores ao falar de preservação de nascentes (desresponsabiliza os
grandes latifúndios?);
- “Água é necessária para a economia fluir”;
- Segue o padrão de cores.

3 69- Irrigação com
tecnologia ajuda
lavouras brasileiras
18.03.2019

- Tecnologia envolvendo a irrigação no Brasil;
- Preservação da água;
- Aumento de 50% da área irrigada;
- Faturamento de 1,6 bilhões,
- 18 mil pessoas trabalham com fabricantes e prestadores de serviços;
- “Irrigação é safra garantida”;
- Segue o padrão de cores.

3 73- Plantio direto é agro
15.05.2019

- Plantio direto para diminuir os danos no solo;
- Recupera a fertilidade do solo de um “jeito mais natural de cultivar a terra”;
- Revolucionou a agricultura nos últimos quarenta anos;
- “Plantio direto é sustentável”;
- Segue o padrão de cores.

4 90 - Conheça as - Agroflorestas para diminuir uso de agrotóxicos e para preservar o meio ambiente;
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agroflorestas
15.01.2020

- Apresenta produtos cultivados nesse modo de produção;
- Destaca que são 13 milhões de hectares ocupados pelas agroflorestas;
- “Agrofloresta é produção sustentável. É respeito a vida”;
- Pequeno produtores;
- Segue o padrão de cores.

4 94 - Com tecnologia,
agricultor transformou o
Cerrado em região com
alta produtividade
13.03.2020

- Ressalta a importância da tecnologia para tornar o Cerrado cultivável;
- Transformação da região positivamente em 50 anos;
- Dados positivos relacionados à produção;
- Cita a lei ambiental de preservação de 20 a 35 % da área;
- “Com alta produtividade o Cerrado se tornou um dos maiores celeiros de grão do mundo”;
- Segue o padrão de cores.

Tecnologias 2 27- Agronegócio cresce
com ajuda da tecnologia
01.08.2017

- Primeiro vídeo abordando a tecnologia; introduzindo o telespectador sobre todos os temas que serão
abordados futuramente como o plantio direto, agricultura de precisão e agricultura sustentável (como as
agroflorestas);
- Sementes mais fortes, florestas uniformes, novas variedade de alface e mandioca selecionada;
- Nanotecnologia;
- Agricultura sustentável;
- Distanciamento da imagem humana;
- Segue o padrão de cores;
- Com publicidade.

4 85- Pecuária de precisão
já é uma realidade no
Brasil
31.10.2019

- Destaque para as técnicas “mais avançadas do mundo” que tem sido utilizadas na pecuária brasileira;
- Drones, brincos, colares, programas de computador que facilitam o manejo do gado;
- Somente grandes produtores;
- Bem estar animal;
- Inseminação artificial e transferência de embriões para melhoramento genético;
- “Com mais bezerros, os criadores dobraram a produção de carne por área nos últimos 20 anos”;
- Distanciamento da imagem humana;
- Segue o padrão de cores.
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4 93 - Aumenta uso de
técnicas para bem-estar
animal
02.03.2020

- Bem estar animal que garante o conforto dos animais dos criadouros;
- Menciona alternativas que visam “diminuir o stress dos animais e os gastos com medicamentos”l;
- “O bem estar animal é uma exigência do consumidor. Faz bem para a criação e para o negócio”
- Distanciamento da imagem humana;
- Segue o padrão de cores.

4 88- Produção de uva
envolve tecnologia e
movimenta R$ 5 bilhões
por ano
16.12.2019

- Destaca os avanços na tecnologia do cultivo da uva no Brasil;
- Colheita mecânica noturna preserva os aromas e sabores;
- Irrigação e podas tornam possível produzir o ano inteiro;
- Distanciamento da imagem humana;
- Segue o padrão de cores.

Trabalho Escravo 1 20- Produção de cana
aumenta no Brasil em
2017
19.04.2017

- Imagens de engenhos de açúcar;
- “Desde o Brasil colonial a cana ajuda a movimentar a nossa economia”;
- “Garante emprego para um milhão de pessoas”
- Imagem de grandes indústrias e cultivos”;
- “O Brasil é o maior exportador de açúcar no mundo, 10 milhões de dólares em 2016”

2 31 - Brasil é maior
exportador de carne
bovina do mundo
02.10.2017

4t 83- Somos o maior
produtor de cana de
açúcar do mundo
01.10.2019

Reforça a ideia de  “um sucesso brasileiro à 500 anos”, mas de uma forma implícita.

Quadro 3 (Fonte: dos próprios autores)
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