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A COMUNICAÇÃO 
EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS

Com o avanço da pandemia, muitas 
empresas têm tentado manter relevância 
veiculado comerciais defendendo o 
distanciamento social.  

Empatia tem sido a palavra-chave das 
campanhas da pandemia.  

Mas algumas indústrias têm um papel 
muito importante de manter e levar o 
país adiante. 

É o caso do Agronegócio.



O QUE MUDA COM A PANDEMIA?



O QUE MUDA 
COM A PANDEMIA
As principais mudanças para o agro são: 

Queda no consumo e em alguns 
segmentos como feiras livres e 
hortaliças diminuem empregos e 
reduzem o lucro. 

Dólar em alta compensa parte da 
queda dos valores de algumas 
commodities. 

Valorização do dólar também encarece 
até 15% de insumos importados 
(defensivos e fertilizantes).



“No primeiro momento, a alta do dólar pode parecer bom para as 
exportações. Mas, por outro lado, ainda somos muito dependentes 

de insumos importados. Mais de 70% desses produtos são 
importados. Com o dólar alto, o produtor vai sentir o impacto no 

custo de produção e o planejamento de safra vai ter que levar em 
conta todos esses aspectos” 

Luiz Eliezer Ferreira, do DTE do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Fonte: CNA Brasil

O QUE MUDA COM A PANDEMIA



“A dinâmica da doença paralisou a economia. Temos cadeias 
inteiras que estão parando. Neste cenário de incertezas, é difícil para 
o produtor fazer um planejamento de curto e médio prazos. Neste 

momento, tanto produtor quanto agroindústria estão sem elementos 
objetivos para pensar a próxima safra. Não dá para esperar que a 

próxima safra vai ser tão boa quanto a atual, mas tudo vai depender 
do tempo de resposta que o Brasil vai dar ao coronavírus”

Luiz Eliezer Ferreira, do DTE do Sistema FAEP/SENAR-PR.

O QUE MUDA COM A PANDEMIA

Fonte: CNA Brasil



"A pandemia deu uma desacelerada nos negócios, mas as 
exportações estão aumentando e tendem a aumentar mais. Os 

países compradores terão a necessidade de repor seus estoques nos 
próximos meses"

André Pessôa, diretor da Agroconsult

Fonte: Revista Globo Rural

O QUE MUDA COM A PANDEMIA



"O grande desafio agora é a geração de fluxo de caixa e o 
gerenciamento das safras futuras: é o momento ideal para comprar 

insumos como defensivos, fertilizantes, sementes"

Eraí Maggi Scheffer, acionista do Grupo Bom Futuro

O QUE MUDA COM A PANDEMIA

Fonte: Revista Globo Rural



"O que a gente já sabe é que a demanda vai aumentar e o 
agronegócio brasileiro, que não parou durante a crise e ainda vai 
elevar as suas safras, terá condições de atender a demanda e sai 

reforçado dessa crise"

Aurélio Pavinatto, CEO do grupo SLC

O QUE MUDA COM A PANDEMIA

Fonte: Revista Globo Rural



QUAL É O IMPACTO NA 
COMUNICAÇÃO DO 
SEGMENTO AGRO?



O SURGIMENTO DE DOIS TIPOS DE CAMPANHA

Campanhas feitas para mostrar que 
a indústria do agronegócio se 
adaptou rapidamente e está 
funcionando como sempre, para 
manter o país.

O agro não para O futuro do agro é agora

O agro, que já estava passando por 
inovações, está investindo mais ainda 
e evoluindo rapidamente para 
otimizar a indústria para o mundo 
pós-pandemia.



O AGRO  
NÃO PARA

Contexto: Surgiu como um movimento 
que foi adotado por todos os tipos de 
marcas e instituições do segmento. 

Principal mensagem: Encontramos 
formas para continuar produzindo em 
meio a pandemia. Estamos nos 
reforçando pra não parar.

Campanhas feitas para mostrar que a 
indústria do agronegócio se adaptou 
rapidamente e está funcionando como 
sempre, para manter o país.



O FUTURO DO 
AGRO É AGORA

Contexto: Uma iniciativa de grandes 
instituições como veículos de 
comunicação, cooperativas e marcas que 
estão à frente da indústria. 

Principal mensagem: Estamos 
otimizando o agro para produzir mais e 
melhor, e todas as inovações e 
tendências do futuro se tornarão 
realidade agora.

O agro, que já estava passando por 
inovações, está investindo mais ainda e 
evoluindo rapidamente para otimizar a 
indústria para o mundo pós-pandemia.



QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS?



Automatização busca tornar processo 
mais eficiente ao utilizar tecnologias 
para fazer com que não seja 
necessário o uso de indivíduos para a 
execução determinados processo.

As tendências do 
agronegócio se 
mantém e até 
estão sendo 
aceleradas para 
suprir as 
demandas criadas 
pela pandemia

Blockchain diz respeito a capacidade 
de rastrear e identificar transações e 
posse de produtos. No Agro é usado 
para promover segurança para o 
consumidor ao mapear todas as 
etapas da produção. 

Inteligência Artificial. Por meio de 
sensores, satélites e a coleta de 
informações os agricultores 
conseguem identificar oportunidades 
e ameaças em seus negócios.

Farming as a Service (FaaS). 
Seguindo a tendência de 
trabalhadores freelancers, 
contratados por um período 
determinado de tempo, as relações 
contratuais do agro estão mais 
flexíveis no campo.  

Economia colaborativa. Devido aos 
altos custos de compra e de 
manutenção de tratores, colhereiras e 
até armazéns, grupos de agricultores 
tem criado logísticas para 
compartilhar seus recursos. 

Análise de dados. Ao inserir 
processos automatizados e 
inteligência tecnologia em seus 
processos, os agricultores estando 
descobrindo os benefícios do uso de 
dados na otimização de suas 
produções. 





A indústria do agronegócio é fortemente afetada por 
questões relacionadas a sustentabilidade, mudanças 
climáticas e preservação do meio ambiente. Um dos 
grandes vilões deste cenário é a produção de gado, que 
está relacionada ao desmatamento de áreas para pasto e 
a emissão de gases na atmosfera. 

Com o aumento de movimentos a favor do meio ambiente, 
estima-se que até 2050 será necessária a redução do 
consumo de leite e de carnes, e esse mercado deve diminuir 
em 40%, ou modificar sua matéria prima. Neste cenário, os 
pecuaristas precisarão se adaptar e buscar novas opções. 
Seja pelo aumento da oferta de vegetais e legumes, a 
busca por novas opções de alimentos que possam ser 
ofertados com impacto ambiental reduzido. 

Agronegócio

backslash 

UM MUNDO COM MENOS CARNE E LEITE?



O segmento agro também tem precisado inovar nos 
formatos utilizados para produção. Com o intuito de reduzir 
as áreas destinadas ao plantio e os custos e perdas 
ocasionados pelo transporte de produtos, plantações 
internas e verticais tem se tornado um negócio crescente 
dentro das cidades.  

Essas iniciativas utilizam luzes artificiais e 95% menos água 
e as sementes são plantadas segundo a demanda, fazendo 
que sejam cultivados apenas produtos que serão 
consumidos. A iniciativa tem sido aplicada em diferentes 
cidades e busca oferecer produtos frescos e de qualidade 
por meio de uma produção otimizada.  

Seguindo o mesmo padrão, fazendeiros Holandeses tem 
testados fazendas flutuantes que utilizam menos espaço e 
recursos. Os animais são alimentados com restos de 
alimentos descartados pelas comunidades locais e a 
retirada do leite é feita por meio de robôs. 

+ Floating 
Farmland 
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REDUÇÃO DO ESPAÇO PARA CULTIVO



Artificial  
Agriculture 

A vida rural atual é marca pelo forte uso de tecnologias 
e inteligência de negócios com o objetivo de otimizar as 
produções. Pensando em como tornar os processos cada 
vez mais eficiente, empresas que oferecem soluções para 
o segmento tem incorporado soluções tecnologias em 
seus escopos.  

É o caso da empresa de equipamentos John Deere, que 
investiu 305 milhões de dólares na compra de uma Start 
up especializada na criação de robôs que identificam 
plantas indesejadas, as retirando da produção com alta 
precisão. A iniciativa demostra como cada vez a 
inteligência artificial tem obtido protagonismo no 
agronegócio. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AGRO



No Estados Unidos, pequenas comunidades agrícolas 
tem presenciado um aumento de millennials em sua 
população, cerca 1,5% nacionalmente e 40% em 
determinados estados.  

A maior parte desses indivíduos nunca tiveram contanto 
com a vida rural e estão optando por abandonar as 
cidades em busca de tranquilidade e um estilo de vida 
mais equilibrado, em contato com a natureza. Além 
disso, estão buscando oportunidades relacionadas a 
produção responsável e sustentável de alimentos, um 
segmento que tem apresentado crescimento constante 
nos últimos anos. 

Young  
Agriculture
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AGRICULTURA PARA OS MAIS JOVENS



O uso de pesticidas e agrotóxicos tem sido cada vez 
mais constante nas grandes plantações devido a 
necessidade de reduzir perdas. No entanto, o uso deste 
produtos acarreta em danos a saúde de quem consome 
e de quem tem contato com o produto nas plantações. 
Para combater este processo, a indústria tem investido 
na busca de produtos alternativos que sejam menos 
nocivos a saúde e soluções que auxiliem na proteção dos 
funcionários.  

Buscando atender essa demanda, pesquisadores do 
Institute for Stem Cell Biology and Regerative Medice 
criar um gel, de baixo custo, que protege fazendeiros da 
exposição aos produtos. O objetivo é disseminar o 
produto em conjunto com instruções de uso e de 
segurança no campo, auxiliando na disseminação de 
informações e gerando maior qualidade de vida para 
pequenos produtores e funcionários. 
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PROTEÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES



Em uma era de preocupação a respeito da origem dos 
produtos, o agronegócio também tem se esforçado para 
oferecer produtos para aqueles que buscam um 
consumo mais consciente e sustentável, que respeite a 
vida dos animais em todas as suas etapas.  

Buscando atender esta demanda, uma parceira entre 
artistas e fazendeiros levou a criação de uma DIY-
Chicken. Quem deseja ter sua própria galinha pode 
optar por contratar o serviço que contém três ovos 
fertilizados e instruções de como cuidar e matar o 
animal. O objetivo é questionar a forma como as 
pessoas consomem carne e chamar atenção para a 
forma como os animais para abate são criados. 
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GALINHAS PRÓPRIAS E PRODUÇÃO PESSOAL



A população rural também tem incorporado cada vez 
mais em seu cotidiano lógicas da democratização 
digital. O potencial das mídias sociais para dar voz a 
população já é algo conhecido e foi a estratégia 
utilizada por um grupo de fazendeiros para estimular o 
consumo de produtos em um período de baixas vendas.  

O vídeo publicado youtube levou a intervenção 
governamental por meio de um política de promoção de 
produtos produzidos localmente. Para os produtores 
locais e de menor escala, a visibilidade mais do que a 
fama, podem fazer toda a diferença para a 
sobrevivência do negócio. 

Agro  
Youtuber
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O PODER SOCIAL DO PRODUTOR LOCAL



Outro exemplo de como a população agrária tem 
utilizado as mídias sociais a seu favor é a série de 
comédia documental criada por fazendeiros brasileiros. 

Com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube o canal 
“Humorista da Serraria” oferece um conteúdo relevante e 
original, focado no cotidiano e nos dilemas dos 
produtores. Ao exaltar a autenticidade em suas 
narrativas, o programa ressoa com a audiência e ajuda a 
criar símbolos de referência dentro do segmento.  
 

Country  
Tubers
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ENTRETENIMENTO DIGITAL NO AGRO



A primera fazenda flutuante para gado leiteiro no mundo 
foi inaugurada na Holanda esse ano. A estrutura em três 
níveis apresentará um sistema de ordenha robótica, um 
sistema de alimentação robótica e uma instalação de 
armazenamento de esterco hermético. 

As vacas serão mantidas no segundo andar da fazenda, um 
recinto parecido com um jardim, onde os animais serão 
ordenhados por robôs, segundo a NBC. O terceiro nível 
contará com uma estufa para plantar capim, trevo e outras 
forrageiras usadas na alimentação. As máquinas usadas 
para processar e embalar leite e iogurte serão alojadas na 
camada inferior da instalação. 

A idéia  desse conceito visa abordar  o problema de 
alimentar uma população em crescimento durante um 
período em que a competição por terras está crescendo e 
que desastres naturais podem custar caro em operações 
mais tradicionais. 
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AGRO INDEPENDENTE DO QUE ACONTEÇA

Floating 
Farms
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