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campo não é mais o mesmo. O marketing 
digital foi incorporado ao escopo de tra-
balho das grandes empresas do segmento 
agrícola e também na vida de muitos pro-
dutores rurais. Um dos setores mais impor-

tantes na economia do País, o agronegócio tem tomado 
conhecimento do que o mundo digital pode oferecer de 
vantagens e facilidades desde o fim da década passa-
da, seja em vendas e negócios ou até mesmo na hora da 
plantação e da colheita. "O agronegócio brasileiro é mui-
to amplo e podemos dividi-lo entre os pequenos, médios 
e grandes produtores. Cada um tem um tipo de intera-
ção diferente com a mídia digital", explica o diretor de 
comunicação e relações externas da Case New Holland 
(CNH), Milton Fernando Rego. A empresa pertence à Fiat 
Industrial e fabrica máquinas agrícolas e de construção, 

atuando com as marcas Case Construction, New Holland 
Construction, Case IH e New Holland Agriculture. 

Rego lembra que, há cerca de dez anos, o uso da in-
ternet entre os produtores rurais não passava de 5%. 
"Hoje, esse porcentual já chega a 20%", completa. "Ou-
tro fenômeno que se percebe no agronegócio brasileiro 
é a diminuição do chamado atraso em relação ao que 
acontece nas zonas urbanas", diz o presidente da As-
sociação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio 
(ABMR&A), Maurício Mendes. "Há um aumento consi-
derável no acesso à eletricidade, ao telefone, ao celular 
e à internet, e isso permitiu ao produtor um acesso bem 
mais rápido à informação e à tecnologia", explica o pre-
sidente da entidade. 

Para o diretor executivo da agência de comunicação 
mineira Domínio Público, Ivan Leal, o time que come-
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ça a chegar ao comando dos negócios 
agrícolas no País já é uma geração co-
nectada. "É essa geração que percebe e, 
principalmente, compartilha as ações de 
marketing realizadas no mundo digital", 
completa. As empresas passam, então, 
a ter como desafio sair da comunicação 
tradicional e a criar canais alternativos 
para falar com esse público que começa a 
ter podèr de decisão no negócio. "O pro-
dutor ainda possui uma personalidade 
muito conservadora, mas na medida em 
que os mais jovens assumem cargos im-
portantes dentro do negócio da família, 
esse cenário começa a mudar", concorda 
Mendes. Não é raro encontrar catálogos 
de máquinas e equipamentos digitaliza-
dos em tablets. "A equipe de vendas está 
cada vez mais digitalizada. Com os ta-
blets é possível ter informações atualiza-
das sobre um determinado modelo, o que 
agiliza a venda do equipamento", conta o 
diretor da Domínio Público. 

A internet também é fonte de aplicati-
vos que servem para ajudar o produtor a 
ter um negócio cada vez mais produtivo. 
Um exemplo é o Sistema Roundup Ready 
Plus, focado em manejo agrícola e desen-
volvido pela Monsanto do Brasil. O apli-
cativo está disponível no site www.roun-
dupreadyplus.com.br e também na Apple 
Store, gratuitamente, para iPhone e iPad. 
Ele traz uma árvore de recomendações, 
que indica as ações ideais conforme a re-

gião, a cultura, a plantação de inverno e 
a cultura invasora. Por enquanto, o Siste-
ma Roundup Ready Plus está disponível 
para as regiões chamadas de Sul Alto 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul 
do Paraná) e Sul Baixo (Oeste do Paraná, 
São Paulo e Mato Grosso do Sul), mas, em 
breve, também trará recomendações para 
regiões produtoras do cerrado, garante a 
Monsanto. Além disso, o aplicativo traz a 
possibilidade de atualização imediata de 

informações como a previsão do tempo e 
as cotações dos produtos agrícolas, dados 
fundamentais para o dia a dia do produ-
tor. "Com uma interface fácil, por meio de 
cinco perguntas, o agricultor consegue 

chegar às melhores opções para o manejo 
na sua propriedade", conta o gerente de 
estratégia e líder da iniciativa de soluções 
de manejo da Monsanto do Brasil, Júlio 
Negreli. "Queremos que o produtor adote 
um sistema que vise eliminar o problema 
de resistência de plantas daninhas ou evi-
tar que ele venha a ocorrer", explica. 

Além do desenvolvimento de aplicativos, 
a Monsanto marca presença, no Brasil, no 
YouTube, desde 2008, e no Twitter, desde 

2009. Segundo o gerente de comuni-
A cação da Monsanto do Brasil, Geraldo 

Magella, já são mais de 60 vídeos publi-
cados no YouTube , entre documentá-
rios, entrevistas com pessoas do setor, 
demonstração de produtos e eventos 
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. "Esses canais são uma importante ferra-
menta de comunicação com nossos dife-
rentes clientes e permitem uma interação 
maior com esse público", conta. Por meio 
dessas ferramentas, Magella afirma que a 
companhia recebe uma série de demandas 
de informações sobre produtos, tecnologia 
e até mesmo agenda dos chamados dia de 
campo, em que representantes da compa-
nhia visitam in loco determinado local. Ele 
diz que a tendência é aumentar cada vez 
mais o investimento da companhia nas mí-
dias digitais. "Os planos são de expansão 
no meio digital, aumentando cada vez mais 
nossa participação nesse meio", finaliza. 

Aproximação o digital 
Leal, da Domínio Público, comenta que 
a internet ainda é considerada muito 

cara no interior do Brasil, e que isso é um 
obstáculo na proliferação do uso dos 
meios digitais, mas uma alternativa a 
essa barreira são os grandes eventos 
do setor que acontecem por todo o País. 
"São nas grandes feiras que também co-
meçamos a colocar esses produtores em 
contato com ações digitais", afirma. Um 
exemplo é a Agrishow, evento realizado 
na cidade de Ribeirão Preto, no interior 
de São Paulo, no mês de maio deste ano. 
Muitas empresas aproveitam essas fei-
ras para apresentar seus lançamentos, 
"pois se trata de uma oportunidade de 
estar em contato direto com os produto-
res", diz Leal. Segundo ele, os estandes 
estão cada vez mais digitais, com ações 
que conectam esse público com as redes 
sociais, além de um contato maior com 
o mundo digital. "Desenvolvemos um 
totem físico que permitia ao visitante 
do estande curtir ou não determinado 
assunto abordado naquele momento no 
Facebook. Isso permitiu que os visitantes 
mais velhos tivessem contato com a rede 
social, coisa que no dia a dia não aconte-
ce", comenta Leal. 

Ainda nas feiras, os produtores come-
çam a ter também um contato com o di-

gital na forma de simuladores de equipa-
mentos. Na Agrishow, a Case apresentou 
em seu estande um simulador de uma 
colheitadeira de cana-de-açúcar. "Nós 
utilizamos uma cabine real do modelo 
da colheitadeira e convertemos parte dos 
controles da máquina para o computa-
dor, o que permitiu aos visitantes expe-
rimentarem o equipamento simulando 
uma colheita", conta o diretor da divi-
são de simuladores da Oniria, Nicholas 
Bender Haydu. "Utilizamos o próprio 
para-brisa da colheitadeira para gerar a 
imagem, o que deu um ótimo realismo à 
ação", conta Haydu. 

Milton Fernando Rego, da CNH, con-
ta que, cada vez mais, o produtor precisa 
absorver novas tecnologias para o próprio 
negócio. "Um agricultor lida com múltiplas 
variáveis como clima, preços, política e co-
mercialização dos produtos, por esse mo-
tivo a adoção de tecnologias é importante 
para minimizar os erros e, consequen-
temente, aumentar a produção", afirma. 
"Essa busca por tecnologia fez com que ele 
tivesse de se acostumar com uma nova re-
alidade e aí entram as mídias digitais, pois 
de uma forma ou de outra ele foi obrigado a 
fazer contato com elas", completa. 
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Produtores conectados 
0 produtor Ricardo de Carli utiliza a in-
ternet diariamente no seu laptop para 
consultar o andamento da bolsa de va-
lores e o mercado futuro. "Não consigo 
mais ficar sem entrar na internet pelo 
menos uma vez por dia", comenta Carli. 
"Também busco informações técnicas 
sobre equipamentos e produtos", afirma 
o produtor, que possui uma área de 270 
hectares na cidade de Palotina, região 
oeste do Paraná, onde planta soja e tri-
go. "Quando chego à loja, já tenho to-
das as informações que preciso sobre o 
equipamento ou o produto que vou com-
prar". Carli afirma que utiliza muito o 
Google Earth para fazer o levantamento 
das áreas para aplicação aérea de pro-
dutos nas plantações. Além de produ-
tor, ele também possui uma empresa de 
aviação agrícola. "Com o Google Earth 
fica bem mais fácil e rápido localizar as 

áreas, as divisas com outras proprieda-
des, além dos lagos e rios", comenta. 

Percebendo essa necessidade dos pro-
dutores e também sua presença no mun-
do digital, muitas empresas começam a 
se comunicar com eles por meio das mí-
dias digitais. No caso da CNH, segundo 
Rego, foi feito um grande investimen-
to no serviço de atendimento online. 
"Hoje, temos uma equipe que atende a 
nossos clientes pela internet, no blog da 
companhia, todos os dias da semana, 
durante 24 horas. As respostas são em 
tempo real e esse canal está crescendo 
cada vez mais", explica o executivo. Se-
gundo ele, a próxima etapa é a criação 
de uma rede de relacionamento com 
troca de informações entre os produto-
res. "Com isso, pretendemos fidelizar 
os clientes, pois temos como saber, em 
tempo real, quais as dúvidas e as neces-
sidades deles". • 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 32, p. 46-50, set. 2011.




