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O cenário da digitalização  
do produtor rural.



Em pesquisa apresentada em maio de 2020 
com produtores rurais pela consultoria 
McKinsey, ficou claro o elevado grau 
de digitalização no campo. 

O cenário da digitalização  
do produtor rural.
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( Pesquisa realizada entre jan/fev 2020 )



Mais de 80% dos 
agricultores pesquisados 
utilizam o Whatsapp 
diariamente para fins relacionados ao seu 
negócio, mesmo no grupo com menor 
alfabetização, interagindo com 
fornecedores e clientes.
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80%



O uso de canais digitais para a resolução de 
questões relacionadas a gestão da fazenda já chega 
a 71% dos produtores pesquisados.  A digitalização 
está acontecendo mesmo com as limitações de 
infraestrutura, segurança digital e experiência do 
usuário. Mas evolução é muito rápida.

Neste cenário, o ambiente da comunicação e 
marketing também vem acompanhando este 
movimento de mudanças rápidas. 71%
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Tecnologia no campo

Segundo o censo 2017 do IBGE, 

mais de 1,4 milhão de produtores 

rurais têm acesso à internet.

O crescimento da distribuição da 

internet fora dos grandes centros 

urbanos vem impulsionando 

tecnologias que já estavam 

presentes no maquinário agrícola, 

mas que ainda não haviam 

destravado todo seu potencial.
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Por outro, lado a inovação tecnológica 
por parte das startups agro, as 
Agritechs, também faz seu papel de 
ampliar o interesse e busca do produtor 
rural por mais informação. 
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As novas 
tecnologias de 

marketing passam a 
cumprir um papel 

fundamental para a 
eficácia da 

comunicação e da 
modelagem de 
novos produtos. 

É neste cenário 
que as empresas 
que buscam se 
relacionar com 

esse consumidor 
mais conectado e 
mais informado.
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O novo modelo de compra de mídia 
digital (além de Google e Facebook).

@neodigital.live



A mídia digital

Quando o assunto é comunicação, a 
digitalização trouxe novos desafios para as 
marcas. A facilidade de conexão do produtor 
rural, proporcionou novas formas de conexão 
ao mesmo tempo que descentralizou os 
pontos de contato.  

A mídia digital tornou-se algo obrigatórios 
para as marcas que buscam comunicar com 
o agro. Neste segmento, Google e Facebook 
dominam os investimentos nos pilares de 
Buscas e Redes Sociais.  

@neodigital.live



Os portais de notícias e conteúdos também cumprem 
um importante papel nesta conexão proporcionando 
ambientes seguros e contextualizados para as 
marca. Porém neste segmento, o ambiente se tornou 
ainda mais complexo. 

As tecnologias de dados e a comercialização através 
de leilões digitais, desafiaram também os veículos a 
se adequarem a um novo ecossistema de compra e 
venda de mídia. 

O que conhecemos hoje como Mídia Programática 
ainda é desconhecido por muitos anunciantes e 
veículos. Mas nos países desenvolvidos já toma 85% 
do investimento nos formatos display e vídeo.  

O novo modelo de compra de mídia 
digital (além de Google e Facebook).

@neodigital.live



A mídia programática é a forma 
automatizada de comprar inventário de 
publicidade dos portais e aplicativos. 
Simplificando bastante, podemos dizer que 
são plataformas que anunciantes e veículos 
se encontram em leilões virtuais para fechar 
negócios usuário por usuário. Algo que não 
poderia ser feito por humanos numa escala 
de bilhões de transações diárias.  
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A grande vantagem desse 
modelo de compra é o controle 
e segurança que o anunciante 
tem acesso. Mas como toda 
tecnologia isso só se torna 
realidade se for bem utilizada. 

A mídia 
programática 
já representa 
30% da compra 
de mídia no 
Brasil.Podemos dividir a mídia programática 

em dois modelos específicos:

1. Leilão aberto 
2. Mercado privado 
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No leilão aberto, o controle 
sobre o lugar onde a marca 
irá comunicar é menos 
controlado. O contexto é 
deixado de lado em 
detrimento da confiança nos 
dados de comportamento 
para segmentar os usuários. 
Com uma oferta quase 
infinita à disposição, o 
anunciante tem um custo 
menor para distribuir a sua 
comunicação. 

 Leilão aberto 
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No mercado privado, o 
anunciante escolhe um a um 
ou em grupos os sites que 
gostaria de anunciar. E ainda 
pode fazer segmentações 
dentro destes inventários. 
Isso é obviamente mais 
valioso uma vez que a oferta 
é menor. "Porém o controle 
do contexto permite 
resultados melhores", 
conforme Fabiano Goldoni, 
sócio-diretor da Alright 
Adtech. 

 Mercado privado 
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Investimentos em mídia pelo 
segmento Agro.
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Quando conectamos estas 
duas tendências: digitalização 
acelerada do Agro com o novo 
modelo de compra de mídia, 
encontramos uma grande 
oportunidade. Agora os grandes 
anunciantes que buscam se 
conectar ao produtor rural 
podem fazê-lo de forma 
automatizada através dos 
veículos regionais, como 
portais de notícias, sites de 
rádios e TVs locais, que são 
tradicionais marcas do 
jornalismo local.  

O contexto regional:
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Isso significa que as vantagens do 
acesso a dados de segmentação, 
controle de frequência, formatos, 
sistemas anti-fraude e muitas 
outras tecnologias acessíveis no 
ambiente programático se somam 
a um contexto muito mais próximo 
do consumidor.  

O contexto regional:

@neodigital.live



Pensar global e agir local é um 
mantra que poucos sabem como 
fazer em grande escala. Através 
da mídia programática em 
veículos locais e verticais Agro 
isso se torna, literalmente, um 
apertar de botão.  
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Como medida de comparação, usamos o alcance do 
Facebook/Instagram VS alcance da Alright Adtech.

Case Pecuária: 
Município de DouradosMS

@neodigital.live

Alcance Potencial:

200.000
Rede Alright Adtech:

Facebook

Alcance Potencial:

178.333

Usuários

Usuários



Ranking dos principais veículos digitais 
acessados pelos usuários no município:

Case Pecuária: 
Município de DouradosMS
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Como medida de comparação, usamos o alcance do 
Facebook/Instagram VS alcance da Alright Adtech. 

Case Pecuária: 
Município de AlegreteRS

@neodigital.live

Alcance Potencial:

52.000
Rede Alright Adtech:

Facebook

Alcance Potencial:

Usuários

53.714 Usuários
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Ranking dos principais veículos digitais 
acessados pelos usuários no município:

Case Pecuária: 
Município de AlegreteRS



Como medida de comparação, usamos o alcance do 
Facebook/Instagram VS alcance da Alright Adtech.

Case Soja: 
Município de Lucas do Rio Verde/MT
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Alcance Potencial:

66.000
Rede Alright Adtech:

Facebook

Alcance Potencial:

34.797

Usuários

Usuários



Ranking dos principais veículos digitais 
acessados pelos usuários no município:
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Case Soja: 
Município de Lucas do Rio Verde/MT



Como medida de comparação, usamos o alcance do 
Facebook/Instagram VS alcance da Alright Adtech.

Case Soja: 
Município de Assis Chateubriand/PR
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Alcance Potencial:

34.000
Rede Alright Adtech:

(FALTA MAPA)

Alcance Potencial:

14.196

Usuários

Usuários



Ranking dos principais veículos digitais 
acessados pelos usuários no município:
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Case Soja: 
Município de Assis Chateubriand/PR
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