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Quem faz o AGORA acontecer hoje:

Apoio Institucional:  ABAG – Associação Brasileira de Agribusiness  •  ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos  •  ABRACE – Associação Brasileira de Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e de Consumidores Livres  •  APLA – Arranjo Produtivo Local do Álcool  •  CEISE BR – Centro Nacional da Indústria do setor Sucroalcooleiro e Energético 

•  CTC – Centro de Tecnologia Canavieira  •  FECOMBUSTÍVEIS – Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes  •  SINDICOM – Sindicato Nacional dos Distribuidores de Combustíveis

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 – 9° andar
Jardim Paulistano – São Paulo-SP  – 01452-000

Tel:  55 11 3093 4949   Fax: 55 11 3812 1416
www.projetoagora.com.br
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Objetivos do Projeto AGORA

O Projeto AGORA visa desenvolver um amplo esforço integrado de comunicação e marketing 

que transmita à opinião pública, de forma concisa e uniforme, os benefícios da produção e do uso

de energias limpas, renováveis e sustentáveis de origem agrícola, como o etanol, a bioeletricidade, 

os bioplásticos, os hidrocarbonetos de origem agrícola e outros.

O programa tem quatro objetivos gerais:

• Esclarecer e promover questões relacionadas com as mudanças climáticas e meio ambiente, 

destacando a contribuição do etanol e da bioeletricidade;

• Informar e fomentar a cadeia produtiva sucroenergética, salientando os seus impactos

e benefícios sobre a economia brasileira;

• Ampliar o consumo de etanol em veículos automotores, incentivar novos usos do produto 

(motocicletas, ônibus, tratores, bioplásticos etc.) e o crescimento da bioeletricidade;

• Esclarecer mitos sobre o setor sucroenergético.

Abrangência do Projeto AGORA

No primeiro ano do projeto, as ações serão focadas no mercado interno e nos públicos de 

relacionamento de maior interesse: consumidores, formuladores de políticas públicas e estudantes 

do Ensino Fundamental das redes públicas estaduais. Serão realizadas ações nos seguintes estados: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Bahia.

Se a sua empresa tem algo a ver com agroenergia

e responsabilidade ambiental, junte-se AGORA.

Apesar dos fundamentos sólidos e do imenso potencial da agroenergia 

como alternativa energética limpa e renovável, o setor sucroenergético 

ainda convive com a propagação de mitos, inverdades ou simples

desinformações que não traduzem a realidade dos fatos. Isso impacta

a reputação das empresas, reduzindo o poder de negociação e de

exposição da cadeia produtiva do açúcar, do etanol e da bioeletricidade.

Para reverter esse cenário, a indústria sucroenergética, os produtores 

de cana-de-açúcar e um grupo de empresas envolvidas nessa cadeia 

de produção se uniram para criar o Projeto AGORA – Agroenergia 

e Meio Ambiente. Venha fazer parte desta iniciativa pioneira. 

AGORA é a hora.

AGORA junto as escolas de Ensino Fundamental

O objetivo da iniciativa educacional é informar professores e estudantes

sobre as causas do aquecimento global e as formas de mitigar as mudanças 

climáticas, incluindo o papel das energias renováveis.

Intitulado “Desafio Mudanças Climáticas”, a iniciativa atingirá alunos 

de Ensino Fundamental da rede estadual em oito estados. A iniciativa 

incluirá apoio aos professores para o desenvolvimento de aulas sobre 

o tema e um desafio para estimular a participação dos alunos. Ao todo, 

serão envolvidos 11.700 escolas, 47 mil professores (além de diretores e 

pedagogos) e cerca de 2,3 milhões de alunos de 7ª e 8ª séries. O projeto 

já conta com o apoio das secretarias estaduais de Educação e premiará 

os setenta melhores trabalhos escritos desenvolvidos pelos alunos.

Participe desta iniciativa.  

Esta iniciativa pioneira de coordenação está aberta à adesão de 
empresas de toda a cadeia sucroenergética – da pesquisa genética 
ao setor automotivo, passando por siderurgia, agroquímicos, equipamentos  
e máquinas, o sistema financeiro, logística e distribuição.

Para saber mais sobre o Projeto AGORA, acesse www.projetoagora.com.br

Carolina Costa, Assessora de Relações Institucionais – carolina@unica.com.br
Leandro Pampin, Gerente de Marketing – leandro@unica.com.br

AGORA junto aos consumidores e à opinião pública

O Projeto AGORA vai ampliar o conhecimento sobre a produção sustentável 

de biocombustíveis, por meio das seguintes ações:

• Construção de site, focado em temas ambientais com links para outros 

sites ou blogs voltados para temas de sustentabilidade;

• Levantamento completo da cadeia produtiva sucroenergética, mapeando 

e dimensionando o faturamento do setor e a geração total de divisas

e empregos diretos e indiretos;

• Criação do Prêmio TOP ETANOL e TOP BIOELETRICIDADE, com 

periodicidade anual, visando reconhecer e premiar acadêmicos, personalidades, 

jornalistas, lideranças governamentais, formadores de opinião e os melhores 

trabalhos elaborados por estudantes universitários e do ensino fundamental;

• Presença na mídia (TV, revistas, rádios, jornais, cinema e internet);

• Montagem de estandes e participação em seminários nos eventos mais 

relevantes que envolvam a cadeia sucroenergética.

AGORA junto ao Governo:

O Projeto AGORA pretende criar canais de comunicação eficientes com os 

que produzem e aprovam a legislação brasileira, fornecendo informações 

consistentes sobre biocombustíveis em todas as suas dimensões. Para isso, 

serão promovidas ações específicas como:

• Seminário “O Congresso Nacional e o Setor Sucroenergético: construindo 

uma agenda positiva”;

• Organização de eventos nos principais estados produtores e consumidores 

de biocombustíveis;

• Organização de visitas de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário 

às empresas da cadeia sucroenergética.




