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A força econômica do agronegócio brasileiro é indiscutível. A produção anual 
de grãos atinge 210 milhões de toneladas e a oferta de carnes supera 26 milhões 
de toneladas, além de 37 bilhões de litros de leite, 1,2 bilhão de dúzias de ovos... 
Enfi m, o Brasil está entre os líderes mundiais em agropecuária, e isso nos dá muito 
orgulho.

Se somos tão bons em produção, o que nos falta? Falta a força da marca Brasil no 
mercado global. Nosso país não é reconhecido internacionalmente pela produção 
de alimentos em qualidade. Mesmo internamente, temos difi culdade em mostrar 
à população a representatividade do setor rural.

Essa responsabilidade é compartilhada por todos nós que vivemos e valorizamos 
o agronegócio.

A ABMRA é uma defensora do agronegócio brasileiro e, particularmente, das 
estratégias de marketing e de comunicação, que fortalecem o campo e dão 
visibilidade às dezenas de atividades produtivas que, juntas, movimentam mais 
de R$ 500 bilhões somente dentro das porteiras.

Nesse sentido, a ABMRA valoriza as agências associadas à entidade, que conhecem 
o agronegócio e sabem, como ninguém, expressar a força do Agro Brasil em suas 
campanhas, peças e iniciativas.

Empresas, entidades de classe, órgãos governamentais e demais instituições 
públicas e privadas, prefi ram as agências de marketing e de comunicação 
associadas à ABMRA.

Nós assinamos embaixo.

O AGRO BRASIL
PRECISA DO MARKETING

Jorge Espanha
Presidente da ABMRA



UMA ESTRATÉGIA SIMPLES PARA
AGREGAR VALOR AOS PRODUTOS
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.

Como Diretor do Instituto Cultural ESPM, estamos preparando 
um livro e uma exposição de um projeto chamado “Ícones 
que Marcam”. Vamos publicar fotos e expor os mais famosos 
ícones publicitários criados no Brasil. Por ser composto de duas 
coleções privadas, há neles ícones americanos famosos. Dentre 
eles, chamou-me a atenção a quantidade criada e ligada ao 
agronegócio.

Mr. Peanut, um dos mais antigos, foi criado em 1916, por um 
estudante. O antropomórfico amendoim, de monóculo, cartola e 
bengala, chegou a representar toda a indústria de amendoim e 
hoje pertence à Kraft Foods.

Em 1893, Heinz criou o picles contendo a marca que leva o seu nome. 
O sucesso comercial inspirou a criação do Mr. Aristocrat Tomato Man, 
criado em 1930, também com cartola, monóculo e gravata. 

Geraldo Alonso Filho
Presidente do Conselho Superior da ABMRA
e Diretor do Instituto Cultural ESPM

O Green Giant, ou Gigante Verde, foi criado em 
1928 para lançar uma nova variedade de ervilhas, 
a “Prince of Wales”, que era maior do que todas 
as conhecidas até aquela data. O sucesso do 
personagem fez com que, em 1950, a companhia 
adotasse o nome Green Giant. 

Miss Chiquita foi criada em 1944 para dar 
personalidade à primeira marca de bananas 
do mundo. Hoje, a personagem inspirada em 
Carmen Miranda pertence a uma empresa do 
grupo brasileiro Safra-Cutrale.

O Pillsbury Doughboy, ou Menino de Massa 
(feito à base de farinha), foi criado em 1965 pela 
agência Leo Burnett. 

Como esses, há muitos outros exemplos 
americanos, como a Menina do Morton Salt 
e a colhedora de uvas-passas da Sun-Maid, o 
colhedor de café Juan Valdez, nosso concorrente 
colombiano, entre outros que poderiam ser 
listados. 

O Brasil tem seu frango veloz da Sadia, o 
homenzinho Arroz Brejeiro, os meninos do sal 
Cisne. Mas poderíamos ter muito mais. 

O que tento mostrar é que a criação de ícones 
publicitários é uma estratégia simples, que 

demanda consistência e coerência, mas que, 
ao longo dos tempos, permite ultrapassar as 
mudanças corporativas do mundo moderno. 

Dos produtos mais exportados pelo Brasil em 2014, 
a maioria era proveniente do agronegócio. 

Café, carne bovina, soja, milho, fumo, couro, carne 
suína. Mas há ainda a celulose, a madeira, os 
pescados, o algodão, o chocolate. 

Sinto falta de uma vaquinha, de uma soja, de 
um milho, de um melão e de tantos outros 
personagens que poderiam ser criados com auxílio 
de profissionais competentes. 

Estou certo de que, nas páginas a seguir, existirão 
agências habilitadas a conceber e executar novas 
estratégias que valorizem e agreguem valor ao 
agronegócio brasileiro.



PODEMOS DEFINIR MUITO BEM O 
AGRONEGÓCIO COMO O ALICERCE 
DA ECONOMIA BRASILEIRA NESSES 
ÚLTIMOS ANOS.

NOSSO BRASIL É RECONHECIDO 
COMO O PAÍS COM VOCAÇÃO
PARA O AGRONEGÓCIO. 

Ricardo Cristian Krausz 
Coordenador de Agronegócio
TV GLOBO SP

Gubio Almeida
Coordenador do Comitê ABMRA 
de Produtos e Serviços 

As principais commodities têm tido desempenho 
crescente, com destaque para a qualidade dos 
produtos brasileiros.

O superávit da balança comercial do Agronegócio 
e a tendência de crescimento do PIB Agropecuário 
para 2016 confirmam a força do setor.

Boa parte desse resultado se deve aos avanços 
tecnológicos, que contribuem para que o produtor 
rural possa enfrentar as dificuldades próprias da 
atividade.

Para disseminar esses conhecimentos, a comunicação 
é ferramenta fundamental.

Os resultados, que falam por si, confirmam essa 
outorga pela alta relevância do Agronegócio para 
o Brasil na capacidade de geração de riqueza e 
responsabilidade pelo fluxo de superávit na balança 
de pagamentos do País ao longo dos últimos 10 anos.

A combinação perfeita da equação clima, terra, água 
e inovação tecnológica confere ao Brasil diferenciais 
competitivos imbatíveis e trouxe nosso país para 
uma posição de destaque no mercado mundial de 
commodities do Agronegócio. É inquestionável que 
nosso Agronegócio conquistou seu espaço de respeito, 
força, abrindo portas e desbravando mercados. 
Da mesma forma, também é inquestionável que 
precisamos adicionar valor global às marcas do 
Agronegócio Brasileiro, comunicar o diferencial 
dos nossos produtos, sair da vala comum das 
commodities e conquistar, ainda mais, a preferência 
das cadeias globais de abastecimento.

Com linguagem característica e hábitos bem 
definidos, a publicidade no Agronegócio requer 
estratégias bem objetivas, precisas para um 
mercado consumidor de produtos agropecuários 
em constante evolução.

A ABMRA – Associação Brasileira de Marketing 
Rural e Agronegócios - desenvolve no seu 
Comitê de Agências diversas atividades para a 
comunicação do setor e conta com agências de 
longa experiência no atendimento às empresas 
Agro, propondo estratégias e soluções adequadas 
para cada necessidade.

Rumar a esse novo patamar passa por potencializar 
na equação de sucesso do Agronegócio a soma do 
“Marketing” em toda a cadeia. A criação de valor 
das marcas, através da comunicação assertiva 
e eficiente dos seus diferenciais em cada elo da 
corrente, fortalecerá a cadeia do Agronegócio 
Brasileiro nessa construção de valor. A ABMRA 
é reconhecida por sua vocação em Marketing no 
Agronegócio, e suas agências associadas são uma 
extensão dessa vocação.

As Agências associadas listadas neste portfólio 
têm vivência, expertise, respiram Agronegócio e, 
com certeza, poderão contribuir muito com nossas 
empresas na caminhada dessa construção de 
marcas de valor para o Agronegócio Brasileiro. 

Sucesso!



NINGUÉM VAI AO CARDIOLOGISTA 
QUANDO ESTÁ COM PROBLEMAS
NA VISÃO.

Ricardo Nicodemos 
Coordenador do Comitê de Agências
Diretor de Pesquisa

O Agronegócio tem sido – e promete continuar 
sendo – o segmento de mercado que mais cresce 
e oferece oportunidades de negócios. Na mesma 
proporção também cresce a concorrência.

É preciso estar preparado, ter um plano de marketing 
bem estruturado e desenvolver campanhas de 
comunicação que diferenciem e consolidem marcas. 
Isso tudo se torna mais eficaz se a sua empresa tiver 
ao lado uma Agência competente e capaz de ajudá-
la com boas ideias.

TRABALHAR COM QUEM CONHECE O NEGÓCIO 
POUPA TEMPO E INVESTIMENTO.

O Agronegócio apresenta peculiaridades que só 
quem tem vivência no campo sabe. 

A empresa que contrata uma Agência associada à 
ABMRA já sai com a vantagem de trabalhar com 
quem entende esse mercado.

As Agências associadas à ABMRA têm a experiência 
e a competência necessárias para propor projetos e 
campanhas que ajudem as empresas a atingir seus 
objetivos.

Os trabalhos apresentados neste portfólio mostram 
um pouco do muito que essas Agências podem 
fazer pela sua empresa.

Faça uma experiência: em uma próxima campanha, 
solicite uma apresentação para as Agências 
associadas à ABMRA.






















