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Estratégias de conteúdo para 
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Quem veio fazer este bate-papo com vocês...

Jornalista, Ronaldo Luiz é profissional de comunicação e marketing, com 

mais de 15 anos de experiência no agronegócio. 

Trabalhei e/ou prestei serviços para marcas como Sociedade Rural 

Brasileira, Sou Agro, ABMR&A, GVAgro, Fundação Agrisus, Abramilho, 

Terra Viva, Datagro, Uagro, etc..

Professor do Comunique-se Educação do curso “Comunicação, 

marketing, jornalismo, sustentabilidade e agronegócio”. 

Diretor/apresentador do AgroPapo, talk show do NOVO agronegócio na 

AllTV – www.alltv.com.br / www.youtube.com/agropapo

Especialista em marketing digital e mídias sociais pela Impacta 

Tecnologia.



Proposta 

Apresentar e debater métodos de conteúdo e 

comunicação que contribuam para melhorar a 

compreensão das especificidades do 

agronegócio junto ao público das redes 

sociais, universo marcado por uma 

abordagem mais coloquial, jovem e urbana, 

com forte poder mobilizador e influenciador 

da Opinião Pública, mas ainda desconectado 

da realidade do agro e com elevada bagagem 

de mitos acerca do setor.



E-books



Por que o digital?



Relevância das mídias sociais

• Marketing digital de conteúdo custa cerca de 60% 

menos que publicidade tradicional e gera três vezes mais 

resultado.

• Dos cerca de 110 milhões de usuários brasileiros ativos 

na Internet, mais de 95 milhões têm contas em alguma 

rede social.

• O brasileiro fica 60% mais tempo conectado às redes 

sociais que o restante do mundo. Por mês, são 650 horas 

navegando.

• As empresas que têm um blog são capazes de gerar 

mais de 60% de oportunidades de vendas mensais.

Fonte: ComScore, HubSpot e We Are Social





Produtor rural conectado



Preferências do agricultor digital

• Celular é o dispositivo mais usado para acessar a 

Internet.

• A maioria acessa a Internet diariamente.

• Facebook é a rede social predileta.

• 7 de cada 10 entrevistados buscam informações na 

Internet antes de comprar maquinário. 

• 6 de cada 10 fazem o mesmo no tocante à aquisição de 

defensivos.

Fonte:  Hyp Digital



Ambiente online 

hostil para o 

agronegócio



Recentes exemplos de críticas ao agronegócio 

na Internet



Hostilidade é de longa data



Desafio da renovação

é a idade média 

dos deputados da 

Frente Parlamentar do Agronegócio

Mais de 50 anos

É preciso entender os jovens e 

formar novas lideranças. Chegar ao 

jovem onde ele está e do jeito que 

ele entende.



O Brasil é um país ainda jovem... |  Pirâmide etária

Fonte: Censo 2010 (IBGE)

2000



... Mas a cada dia mais velho  |  Pirâmide etária

Fonte: Censo 2010 (IBGE)

Esta é a geração do bônus 

demográfico, que vai ser o formador 

de opinião e o tomador de decisão, 

se já não é.

2010



Diagnóstico

• Jovem

• Urbana

• Digital e mobile

• Engajada nas causas ambientais

• Com vínculo baixo com o campo

• Com acesso à comida barata

• Que cada vez mais liga alimentação à saúde

Mais do que desafio, é dever e 

obrigação, comunicar o agro para 

uma sociedade:



Criar uma agenda de 

conteúdo em comum



Objetivos

Comunicar a sociedade 

para o agro.

Comunicar o agro 

para a sociedade.



Onde o agro está?  |   Uma questão de ponto de vista

Desenvolvimento sustentável

Solução Problema



Transformações no conteúdo e comunicação 

do e em torno do agronegócio

• Migrou de uma abordagem de caráter mais técnico para 

uma perspectiva econômica, de negócios.

• A estratégia que avança é a de uma comunicação 

construída sob a ótica do que o consumidor/cidadão quer, 

pensa e valoriza.

• O objetivo passa a ser o varejo/sociedade, e não mais 

a produção por si só.

• A comunicação do agro tem que ser cada vez mais 

educadora, uma “educomunicação”, a fim de explicar a 

Ciência e tantas outras especificidades do setor para o 

consumidor/cidadão leigo.



Agro e Opinião Pública [ainda] falam sobre  

coisas diferentes

• Discurso empregado pelo agro nas redes sociais é, 

em geral, oposto ao que a opinião pública gostaria de 

saber do setor.

Fonte: Net.Nexus

• Opinião pública quer saber sobre orgânicos e 

transgênicos, por exemplo.

• Já o agro fala demais sobre política agrícola e 

infraestrutura.

• Baixa sintonia de conteúdo.

Outro dado aponta que 84% das menções sobre 

agrotóxicos são negativas.

Há uma espécie de “Quimiofobia” na Internet



Estratégias com argumentos vencedores

• Contextualizar o conteúdo, com base em referências, 

fatos, assuntos do momento, estabelecendo conexões, 

sem ser técnico, nem sisudo. 

• Abordar valores e atributos que ganham destaque no 

rol de interesses da sociedade, como a origem do 

produto, rastreabilidade, explicar a Ciência aplicada para 

o desenvolvimento de alimentos, e assim por diante.

• O consumidor/cidadão quer saber e vai cobrar 

informações sobre aquela tecnologia, seja ela uma 

semente, um aditivo, um agroquímico, etc..

• Conteúdo relevante tem a ver com proximidade de 

tempo e espaço.



A audiência não quer mais ser 

bombardeada com publicidade 

pura e simples, que visa apenas 

vender um produto ou serviço. 

O consumidor/cidadão atual quer 

conteúdo de qualidade, útil e 

relevante, que faça alguma 

diferença no seu cotidiano. 



Embaixadores / influenciadores digitais 

• O alcance, a aceitação e o engajamento em torno de 

um conteúdo por meio de terceiros é muito maior do que 

por meio de informação institucional.

• O agro não tem que vender produtos, tem sim que 

“vender” associações com saúde, bem-estar, qualidade, 

responsabilidade, etc..



Conteúdo    |   Matérias de conexão rural-urbano

O conteúdo associa ícones urbanos 

ao agro, com o objetivo de falar do 

setor de uma maneira mais 

palatável, e menos árida



Conteúdo    |   Mais matérias neste sentido



Exemplos de ações interessantes



Conteúdo    |   Ouso dizer que o agro tem que ser 

mais sexy



Conclusão



Como o agro quer ser 

visto?

E não como ele é visto.

Falta uma nova 

narrativa DIGITAL para 

mudar este raciocínio



Obrigado!

Ronaldo Luiz

roluizmendes@gmail.com

contato@comresultado.com.br

www.comresultado.com.br

http://www.comresultado.com.br/

