
Tendências do agro na 
imprensa brasileira

dados analisados pela Knewin entre 10 de dezembro de 2021 e 
de 10 de janeiro de 2022



Notícias sobre economia

29,9%
Notícias sobre marcas

17,9%
Notícias sobre tecnologia

9,1%
Notícias sobre produtos

8,7%
Notícias sobre ESG

7,4%
Notícias sobre exportação

6,8%
Notícias sobre insumos

6,2%
Notícias sobre clima

5,4%
Notícias sobre meio ambiente

5,3%
Notícias sobre equipamentos

3,3%

Repercussão das temáticas

Tendências do agro na imprensa brasileira



Tendências do agro na imprensa brasileira

34,3%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de economia têm 
impacto positivo para o setor.

12,5%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor.

53,2%
das notícias sobre economia 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 
sobre economia

49,8%50,2%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

AgroNotíciasMS 
- Setorial

Valor 
Econômico - 

Imprensa geral

Agrorevenda - 
Setorial

Canal Rural - 
Imprensa geral

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ PIB e agronegócio
➔ superávit de bilhões no agro
➔ Mato Grosso com municípios mais ricos no agro
➔ crescimento do agronegócio
➔ novas regras para securitização

Economia

Portal do Agronegócio - 
Setorial
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15,18%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
iniciativas de marcas têm 

impacto positivo para o setor.

18,32%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor.

66,5%
das notícias sobre ações de 
marcas são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre Marcas

56,8%43,2%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Agrorevenda - 
Setorial

Portal do Agronegócio - 
Setorial

Agrolink - 
Setorial

Valor 
Econômico - 

Imprensa geral

Agroin 
Comunicação - 

Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Vídeo do Bradesco
➔ Churrasco marcado por ruralistas
➔ Protesto contra ação do Bradesco
➔ AgriFutura 2022
➔ Show Rural

Marcas
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35,05%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de tech e inovação 
têm impacto positivo para o 

setor.

1,03%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

63,92%
das notícias sobre tecnologia 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 
sobre tecnologia

64,4%

35,6%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Agrorevenda - 
Setorial

Portal do 
Agronegócio - 

Setorial

Agrolink - 
Setorial

Sou Agro - 
Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Novas tecnologias no agro
➔ Análise de dados no agro
➔ Ferramenta de dados da Farsul
➔ Redes de Inovação para o Agro
➔ Smart Farm

Tecnologia

AgroNotíciasMS 
- Setorial
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30,1%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de produtos finais 

para o consumidor o têm 
impacto positivo para o setor.

19,4%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

50,5%
das notícias sobre produtos 

finais são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 
sobre produtos

79%

21%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Sou Agro - 
Setorial

Agrolink - 
Setorial

Agrorevenda - 
Setorial

Portal do 
Agronegócio - 

Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Novas tecnologias no agro
➔ Análise de dados no agro
➔ Ferramenta de dados da Farsul
➔ Redes de Inovação para o Agro
➔ Smart Farm

Produtos

AgroNotíciasMS 
- Setorial
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38,4%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de ESG têm 

impacto positivo para o setor.

5,6%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

56%
das notícias sobre ESG são 

neutras. Esses assuntos, por 
mais que não causem 

grandes impactos, precisam 
fazer parte do radar das 

empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre ESG

52,2%47,8%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Valor 
Econômico - 

Imprensa geral

GestAgro 360º 
- Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Programa de agricultura sustentável da Bayer
➔ Agro Vs sustentabilidade
➔ Fala do presidente da Roland Berger sobre emissão 

neutra de carbono
➔ Agro Vs Diversidade
➔ Cop26

ESG

Agrorevenda - 
Setorial

Portal do 
Agronegócio - 

Setorial

AgroNotíciasMS 
- Setorial
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42,5%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de exportação têm 
impacto positivo para o setor.

34,2%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

23,3%
das notícias sobre exportação 
são neutras. Esses assuntos, 

por mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 
sobre exportação

48,6%51,4%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

BOL - 
Imprensa geral

Portal do 
Agronegócio - 

Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Reabertura da China à carne brasileira
➔ Abate de jegues
➔ Queda nas exportações em 2021
➔ Exportação de jumentos para China
➔ Boicote de supermercados europeus

Exportação

Agrolink - 
Setorial

Agro Revenda - 
Setorial

AgroNotíciasMS 
- Setorial
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27,3%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de insumos têm 

impacto positivo para o setor.

13,6%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

59,1%
das notícias sobre insumos 

são neutras. Esses assuntos, 
por mais que não causem 

grandes impactos, precisam 
fazer parte do radar das 

empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre insumos

75%

25%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Canal Rural - 
Imprensa geral

Canal Agro - 
Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Arrendamento de terra para grãos
➔ Adubação e cultivo de milho
➔ Programa para exploração de gás de xisto
➔ Novas cultivares de melão e pimenta
➔ Projeto de autocontrole para fiscalização agropecuária

Insumos

Agro Revenda - 
Setorial

Agrolink  - 
Setorial

AgroNotíciasMS 
- Setorial
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6,1%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de clima têm 

impacto positivo para o setor.

56,5%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

37,4%
das notícias sobre clima são 
neutras. Esses assuntos, por 

mais que não causem 
grandes impactos, precisam 

fazer parte do radar das 
empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre clima

67,3%
35,7%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

G1 - 
Imprensa geral

Agrolink - 
Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Seca Vs variação de preços
➔ Estiagem no Sul do Brasil
➔ Prorrogação de dívidas de agricultores por causa da seca
➔ Apoio aos produtores prejudicados pela seca
➔ Investimentos em SC para minimizar impactos da 

estiagem

Clima

Agro Notícia - 
Setorial

AgroNotíciasMS 
- Setorial

Sou Agro - 
Setorial



Tendências do agro na imprensa brasileira

9,7%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de meio ambiente 
têm impacto positivo para o 

setor.

53,1%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

37,2%
das notícias sobre meio 

ambiente são neutras. Esses 
assuntos, por mais que não 
causem grandes impactos, 

precisam fazer parte do radar 
das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre meio ambiente

69,9%
30,1%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

Valor 
Econômico - 

Imprensa geral

AgroRevenda - 
Setorial

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Desmatamento na Amazônia
➔ Demarcações de terras indígenas
➔ Inpe e monitoramento do desmatamento do Cerrado
➔ Pará premia invasores de terras públicas

Meio ambiente

Agrolink - 
Setorial

AgroNotíciasMS 
- Setorial

Globo Rural - 
Imprensa geral
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39,4%
das matérias sobre 

agronegócio e que envolvem 
a temática de equipamento 
têm impacto positivo para o 

setor.

14,1%
das matérias são negativas e 

precisam de atenção das 
marcas, com a finalidade de 
entender o real impacto no 

setor

46,5%
das notícias sobre 

equipamento são neutras. 
Esses assuntos, por mais que 

não causem grandes 
impactos, precisam fazer 

parte do radar das empresas.

Tipos de veículos que 
pautam matérias 

sobre equipamentos

36,6%

63,4%

Imprensa geral
Setorial

Veículos que mais publicaram notícias

FecoAgro - 
Setorial

Canal Rural - 
Imprensa geral

Radar de assuntos mais 
frequentes nas notícias

➔ Aumento na produção de montadoras
➔ Escassez de jatinho no fim de 2021
➔ PL das Ferrovias
➔ Desfile de tratores
➔ Ferrovia Chapecó-Cascavel beneficiará agroindústrias

Equipamentos

Estadão - 
Imprensa geral

Agro Revenda - 
Setorial

Valor Econômico 
- Imprensa geral



Método de monitoramento 
dos dados: Knewin News

O Knewin News é uma plataforma SaaS 
que centraliza e automatiza o 
monitoramento de notícias e permite a 
criação de buscas personalizadas, a 
filtragem dos dados e o 
compartilhamento rápido de 
informações de rádio, online, impresso 
e TV. 

As buscas para o monitoramento são 
criadas a partir de palavras-chave 
definidas pelo usuário da plataforma e 
varrem um banco de dados com mais 
de 1,2 milhão de mídias noticiosas.

Tendências do agro na imprensa brasileira

Solicite uma demo gratuita em 
nossas soluções de monitoramento

https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/
https://www.knewin.com/solicitar-uma-demonstracao/

