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RESUMO 

 

O Agronegócio é o maior negócio da economia mundial e brasileira. Nos últimos 35 

anos o setor alcançou excelência em produtividade, gerando frentes de emprego e 

fazendo com que o Brasil seja conhecido, internacionalmente, como “celeiro do 

mundo”. Como reflexo desta realidade, a Comunicação ocupa um espaço de 

crescimento constante, após o despertar da consciência das empresas agropecuárias que, 

cada vez mais, adotam atividades empresariais semelhantes às de empresas tradicionais, 

e isso inclui o desejo de reconhecimento, através da construção de bons relacionamentos 

e da fidelização de seus públicos, além da busca pela atribuição de uma reputação 

positiva não somente no viés econômico, mas também ambiental e social. Atividades 

estas que devem ser realizadas pelo profissional das Relações Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O Agronegócio é o maior negócio mundial e brasileiro. Segundo Pizzolatti (2009, p. 4) 

é “um conglomerado de atividades que tem e terá grande aspecto „multiplicador‟ na 

economia do planeta”. È uma atividade segura e rentável, com grandes chances de 

prosperidade, principalmente para o Brasil, pois o país apresenta fatores que o fazem ter 

uma “vocação natural” para o setor: um clima diversificado, chuvas regulares, energia 

solar abundante e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, além de 

milhões de hectares em terras férteis, planas e baratas que ainda não foram exploradas, 

mão-de-obra acessível e capacidade empresarial, que fazem com que aja uma continua 

expansão deste mercado que gera 17 milhões de empregos, diretos e indiretos, sendo o 
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setor de maior movimentação de bens do país. Assim, o agronegócio atingiu excelência 

em produtividade no Brasil. Nos últimos 35 anos o país se transformou de importador a 

um dos maiores exportadores de alimentos, utilizando apenas 9% do seu território, 

ocupando os primeiros lugares na posição mundial em produção agropecuária- 

agroindustrial como, por exemplo, na produção de café e exportação de bovinos, 

segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA).  

Por isso, e muito mais, hoje, o Agronegócio é a principal atividade econômica 

brasileira.  

Dada tal importância do setor, as empresas rurais brasileiras, cada vez mais, estão 

assumindo um caráter de estruturas e normas de gestão que se assemelham às atividades 

empresariais tradicionais. Como reflexo desta realidade, a Comunicação ocupa um 

espaço de crescimento continuo devido, principalmente, ao fato de que vivemos em uma 

sociedade da informação. Uma sociedade em constante mudança, pautada nos avanços 

nos campos da ciência e tecnologia, que ajudam a disseminar a informação, através da 

combinação de sons, textos e imagens.  

Estas [novas] empresas agropecuárias buscam a profissionalização e isso inclui os atos 

de divulgação, relacionamento e maior entendimento dos assuntos que provém deste 

setor e que devem ser transmitidos, adequadamente, aos seus diferentes tipos de 

público, ou seja, maior atenção ao que se diz respeito à circulação da [sua] informação. 

Portanto, o presente trabalho tem como função apresentar a importância da 

Comunicação, especificamente das Relações Públicas, além de suas respectivas 

atividades, como auxílio ao crescimento do setor do rural brasileiro que, cada vez mais, 

assimila características empresariais ao seu modo de gerenciamento.  

 

Agronegócio 

 

A definição e noção do que é agronegócio é muito mais antiga do que se imagina e 

incorpora qualquer tipo de negócio rural.  

O termo Agronegócio – também chamado de agribusiness
4
 ou agrobusiness – foi 

utilizado, pela primeira vez, por John Davis e Ray Goldberg
5
 em 1957, que utilizando 

fundamentos de teorias econômicas, perceberam que os setores que lidam com as 

                                                           
4 Termo de origem inglesa que, em português, significa agronegócio. 

 
5 Economistas, pesquisadores e professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. 
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atividades relacionadas à agricultura não podem ser considerados isoladamente. Seria o 

conjunto de negócios relacionados à agricultura, estendendo-se a pecuária, dentro do 

ponto de vista das relações econômicas.  

 

[...] é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas; as operações de produção nas unidades agrícolas; e o 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas 

e itens produzidos com eles (PIZZOLATTI, 2009, p.2 apud: DAVIS e 

GOLDBERG, 1957). 

 

Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes (LOURENÇO; LIMA, 

2009): a primeira trata dos negócios agropecuários, que representam os produtores 

rurais, sejam eles pequeno, médio ou grande porte, constituídos na forma de pessoas 

físicas (fazendeiros) ou de pessoas jurídicas (empresas). A segunda parte são os 

negócios à montante, também da agropecuária, representados pelas indústrias e 

comércios que fornecem insumos para a produção rural. Por exemplo: os fabricantes de 

fertilizantes, máquinas, defensivos agrícolas, etc. Já na terceira parte estão os negócios 

agropecuários relacionados à compra, transporte e venda dos produtos, até chegar ao 

consumidor final. Enquadram-se nesta definição os frigoríficos, empacotadores, 

supermercados e distribuidores de alimentos. 

 

Participam também nesse complexo, os agentes que afetam e 

coordenam o fluxo dos produtos, tais como o governo, os mercados, 

as entidades comerciais, financeiras e de serviços. O agribusiness 

incorpora em seu conceito os agentes que imprimem dinâmica a cada 

elo da cadeia que sai do mercado de insumos e fatores de produção 

(antes da porteira), passa pela unidade agrícola produtiva (dentro da 

porteira) e vai até o processamento, marketing, transformação e 

distribuição (depois da porteira) (PIZZOLATTI, 2009, p.2). 

 

Ou seja: produção, processamento e distribuição. Inclui todos os setores relacionados, 

desde as plantações e às criações de animais, o comércio de sementes e de 

equipamentos, as indústrias agrícolas, os abatedouros, o transporte e as atividades 

voltadas à distribuição. Todas as relações comerciais e os setores vistos por John Davis 

e Ray Goldberg, que fazem parte da conjuntura da agropecuária.   

Pode-se dizer que toda a atividade ligada, direta ou indiretamente, ao setor produtivo 

agropecuário, estão inseridas no contexto do agronegócio, inclusive as atividades 

desenvolvidas em pequenas propriedades, pela agricultura familiar, e todas as outras 

formas de exploração agrícola, onde envolva relações comerciais.  
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O início da Comunicação Rural no Brasil  

 

A Comunicação Rural no Brasil começa na década de 1950 ocorrendo, 

simultaneamente, com a origem da prática da Extensão Rural. O intuito era difundir 

pacotes que pudessem levar à modernização, da base tecnológica nas zonas urbanas, até 

o campo, baseando-se no tripé: ensino, pesquisa e extensão. 

Isso ocorreu, porque no final da Segunda Guerra Mundial (1945), os Estados Unidos 

disseminaram a perspectiva de crescimento agrícola, por meio da modernização e 

avanços tecnológicos. O mundo se viu diante da necessidade de reconstrução de suas 

estruturas. Era preciso oferecer à população condições mínimas de sobrevivência. Neste 

momento, a agricultura volta a ocupar um lugar de destaque nos cenários econômico e 

social, anteriormente tomados pela Revolução Industrial, que ocorreu na Europa 

(GONÇALEZ, 2007). 

Neste período foi concebida a chamada Revolução Verde
6
, que integrou a produção 

vegetal e animal criando, assim, o termo “agropecuário”. Tendo como objetivo oferecer 

aos países – principalmente os em desenvolvimento – avanços tecnológicos, como 

modernas técnicas de cultivo, utilização de fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, 

pesquisas em seleção de sementes, etc.; que permitiriam o combate ao cenário de fome e 

à pobreza, por meio do aumento da produtividade. Ao mesmo tempo, segundo Gonçalez 

(2007, p. 33), sociólogos americanos começaram a semear o difusionismo [produtivista] 

caracterizado pela excessiva preocupação com a difusão da adoção das novas práticas 

agrícolas, afirmando ainda que os países subdesenvolvimentos - no caso os 

considerados “atrasados” e de terceiro mundo - eram um fator de “desestabilização 

social”, impulsionando revoluções populares. Tal premissa fez com que os EUA 

criassem convênios de cooperação econômica e de assistência (GONÇALEZ, 2007, 

p.30).  

Órgãos governamentais de pesquisa, universidades e empresas que lidavam com a 

atividade de extensão, tiveram a responsabilidade de introduzir a utilização intensiva de 

insumos e equipamentos que pudessem estabelecer o aumento da produtividade. Com 

esta dinâmica, criou-se a figura do “extensionista” rural/agrário, também chamado de 

                                                           
6 A expressão foi criada em 1966, em uma conferência em Washington. Porém, o processo de modernização agrícola, 

que desencadeou a Revolução Verde, ocorreu no final da década de 1940.  

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – João Pessoa - PB – 15 a 17/05/2014 

 
 

assistencialista e, algumas vezes, de comunicador, tendo como objetivo educar o 

homem do campo, para que este utilizasse estes novos “pacotes tecnológicos”.  

 

Para os chamados difusionistas, a premissa do extensionista existia para e em auxilio do 

crescimento rural, pois as sociedades urbanas desenvolviam-se e o meio rural 

continuava “atrasado” e, por isso, a necessidade do trabalho realizado por estes 

profissionais que, em sua maioria, eram/são agrônomos ou técnicos agrícolas – ou 

mesmo, nos primórdios, economistas. A extensão era praticada sem regulamentação, 

agindo de acordo com a experiência norte-americana. Foi tida como o início da 

implantação da atividade de comunicação no meio rural.  

Era necessário que as sociedades consideradas atrasadas, se modernizassem 

imediatamente (GONÇALEZ, 2007, p. 33).  

 

Este processo objetivava simplesmente o aumento da produção 

agrícola, diminuição da mão de obra necessária para a produção, 

aumento de renda e, consequentemente, o aumento do bem estar da 

família. A crítica a esse modelo é que a atuação dos extensionistas não 

levava em conta aspectos culturais e sociais dos agricultores, não 

“problematizavam” com os indivíduos e não geravam consciência 

crítica. Apenas manipulavam para induzir mudanças de 

comportamentos que levassem a resultados imediatos (GONÇALEZ, 

2007, pp. 32-33). 

 

Baseado nos princípios educativos de Paulo Freire
7
 chega-se, seguindo o raciocínio de 

Gonçalez (2007, p.33), ao humanismo crítico que tinha como preceito o “planejamento 

participativo”: a construção de uma ligação não mecânica entre o extensionista e o 

produtor. Havia esta abertura para que o agricultor pudesse interagir e participar dos 

processos, porém ainda existia a pressão, para e pelo extensionista, inserir o pequeno 

produtor no mercado capitalista. 

 

 

 

                                                           
7 Educador brasileiro, nascido no estado de Pernambuco, graduado pela Faculdade de Direito de Recife 

(Pernambuco), foi professor de Língua Portuguesa do Colégio Oswaldo Cruz e na Universidade de Havard (EUA), 

em 1969, trabalhou como professor, em colaboração com numerosos grupos engajados em novas experiências 

educacionais, em zonas rurais e urbanas, criando grandes ideias e métodos.  
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“Antidialogicidade”: Comunicação como mera transferência 

 

Inicialmente, por meio da comunicação, indivíduos brasileiros de determinadas 

localidades recebiam inovações técnicas e novas práticas, nas/para as áreas médica, 

agrícola ou sanitária, de maneira que pudesse ser destinado, por convicção de seus 

idealizadores, a lugares que iriam utilizá-las, mesmo que provocassem mudanças a nível 

social, cultural ou no comportamento dos membros destes determinados agrupamentos 

sociais. Este tipo de comunicação baseava-se no já mencionado modelo de difusão, 

focando-se nas novidades, fazendo com que as comunidades adotassem tais práticas, 

técnicas ou ideias, que traziam o conceito de modernidade para o sistema local. 

A difusão das inovações tecnológicas estava associada, principalmente, às mudanças no 

setor rural, onde a presença de insumos industriais como adubos, fertilizantes e 

maquinário, por exemplo, a partir dos anos 1960, começou a se fazer presente e a 

disposição do homem do campo. Por isso, a comunicação era utilizada de maneira a 

convencer o pequeno produtor de cultura familiar a adotar as novidades agrícolas, 

desenvolver-se e modernizar-se, seguindo os padrões norte-americanos e, assim, 

inserindo-se no sistema econômico capitalista. 

“A mídia impressa já estava consolidada, o cinema e o rádio começavam a se 

popularizar, nos anos 50 e com o surgimento da televisão, ocorrem grandes 

transformações na produção, circulação e recepção das mensagens midiáticas”, 

(TRIGUEIRO, 2001, p.3). Estes se voltavam [somente] para persuasão. 

 

Experiências com os veículos de comunicação de massa têm sido 

realizadas com o intuito de se estabelecer uma linha de 

desenvolvimento rural. Porém, devido a esta característica quase 

unânime de uma comunicação excessivamente vertical e persuasiva, 

justamente por não permitir – ou permitir de forma tímida – a 

interatividade entre os atores da comunicação, é que ainda predomina 

o processo difusionista de desenvolvimento implementado por órgãos 

e instituições governamentais e não governamentais (GONÇALEZ, 

2007, pp.34-35). 
 

 

Mesmo que a premissa fosse a de que o desenvolvimento, principalmente econômico, 

chegasse ao meio rural, e a busca da compreensão do conhecimento produzido, a 

intervenção num ambiente, para implantação de novas práticas, entra em conflito com 

as regras e normas da comunidade a que foi exposta. É preciso a compreensão sobre as 
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peculiaridades dos sistemas sociais locais, sobre a crença e valores culturais, pois estes 

“é que vão determinar o índice de adoção e rejeição a respeito de uma inovação neste 

grupo” (LEITE, 2009, p. 54).  

 

Comunicação como compartilhamento: O Diálogo  

 
 

Quando transferimos o conhecimento, estamos deixando de lado os agentes envolvidos 

em um processo de comunicação e o ambiente de inserção deste conhecimento. “[...] 

sabemos que a codificação e a decodificação da mensagem estão relacionadas aos 

recursos culturais e simbólicos do mundo dos emissores e receptores. Esta participação 

pressupõe, portanto, um processo de compreensão da mensagem” (LEITE, 2009, p. 57). 

A mensagem codificada pelo emissor será decodificada pelo receptor sendo que, muitas 

vezes, com o auxílio de um intérprete. No processo de comunicação no ambiente rural, 

podemos atribuir esta função ao extensionista. Contudo, é preciso a compreensão de que 

todos são integrantes ativos de um processo de comunicação, portadores de 

conhecimento e cercados por fatores externos que influenciam o seu comportamento 

como indivíduo. 

Uma mensagem recebida passa por uma série de avaliações que vão 

refletir, com maior ou menor intensidade, de acordo com a capacidade 

crítica e de organização individual ou coletiva dos que integram o 

grupo de recepção. [...] O sujeito receptor julga, decodifica e seleciona 

conteúdos das mensagens interagindo com o seu grupo social 

(TRIGUEIRO, 2001, p.12). 

 

Muitas vezes, os costumes e crenças dos produtores rurais, por exemplo, eram – e são – 

vistos como algo de aspecto “inferior”, entretanto, Freire (1985) afirma que no meio 

rural as técnicas agrícolas não são desconhecidas pelos camponeses. Eles, diariamente, 

enfrentam a terra, tratam-na e cultivam, só que de maneira diferente. As atitudes do 

homem têm a ver com os seus valores, de acordo com o “seu lugar no mundo”. No 

início das atividades do extensionista agrário, o sentimento de “superioridade” limitava 

o produtor rural a um simples receptor.  

 

Quando se entende desenvolvimento como industrialização e adoção 

de hábitos de consumo, quando o desenvolvimento é medido por 

obsessão quantitativa, tendo por padrão ideal o crescimento 

econômico de organizações e países mais ricos, a tarefa que se atribui 

à comunicação é, essencialmente, a de transferir técnicas, 

conhecimentos e hábitos que estimulem o consumo e aumento da 
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produtividade. Quando se admite a existência de um grupo ou 

sociedade mais atrasada em oposição a outro grupo ou sociedade mais 

moderna, urbanizada e industrializada sem que se atente para a relação 

essencial existente entre estes dois pólos, a comunicação passa a ser a 

de difundir, transferir e persuadir às zonas atrasadas os valores, idéias 

e produtos da zona avançada (MAGALHÃES, 2004, pp. 3-4). 

 

 

Para fortalecer esta situação, fez-se o uso da propaganda como instrumento de 

manipulação, através dos meios de comunicação de massa, de maneira a que, no 

pensamento norte-americano predominante, por meio da persuasão seria possível 

transformar o ambiente rural em um exemplo da modernidade. 

Freire (1985, p.31) descreve a extensão como um conhecimento estático, e em nível de 

educador o extensionista precisa ir muito mais além do que uma mera assistência 

técnica. A transferência do conhecimento provoca recusa ou aceitação, não a troca de 

saberes: “ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora tudo”. É preciso que a 

comunicação torne-se um instrumento realista, promovendo não somente a interação 

social, mas também o diálogo, pois a educação é comunicação, é diálogo, ela é um 

encontro de interlocutores, não uma mera transferência de saber. 

Com o avançar do pensamento huano, buscou-se a evolução de uma comunicação 

vertical para uma tentativa de substituição por uma comunicação horizontal, no meio 

rural. Este caráter, horizontal, apresentava-se no ato, por parte do profissional, de ser 

mais participativo e educacional, durante a ação no espaço agrário. Adotou-se o contato 

pessoal entre o comunicador extensionista e produtores rurais, por meio de conversas, 

demonstrações dos equipamentos e visitas técnicas. Isso é o que tem sido postulado nas 

últimas duas décadas pela comunicação no meio rural no Brasil, segundo Gonçalez 

(2007, p. 34). 

 

As Relações Públicas na Comunicação no Agronegócio  

 

As distâncias na sociedade contemporânea estão se encurtando ainda mais, quer seja 

pelos modernos meios de transporte ou pelas telecomunicações. Com estas novas 

tecnologias, houve o avanço na velocidade da informação e o processo comunicacional 

tornou-se mais complexo, consequentemente, de mais difícil compreensão. É neste 

mundo globalizado que o homem está inserido atualmente e dele retira as informações 
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que irão contribuir para ampliação dos seus conhecimentos e construção de redes de 

relacionamento.  

No ambiente rural não seria diferente. A rápida transformação social no campo advém 

dos variados processos de mudança na tecnologia e indústria, que modificaram as 

atividades e técnicas, introduziram novos valores culturais, além da adaptação da 

economia rural. 

O mercado rural brasileiro nos últimos anos vem sofrendo uma transformação profunda. 

Houve o acirramento da concorrência, a conquista de mercado nacional e o 

reconhecimento internacional. Isso tem exigido, dos produtores agropecuários, uma 

modificação na atitude e posicionamento. É crescente o número de propriedades rurais 

que passaram a visualizar a administração com os mesmos critérios de empresas, 

profissionalizando a gestão, investindo em comunicação, treinamento de funcionários e 

novas tecnologias, não só para o trabalho desenvolvido no campo.  

Nesta realidade, o sucesso de uma empresa, principalmente no agronegócio, depende da 

inter-relação entre fornecedores, produtores de matéria prima, processadores e 

distribuidores. A divisão tradicional entre indústria, serviço e agricultura, neste 

contexto, é considerada ultrapassada. O conceito de agronegócio, na atualidade, engloba 

todas as empresas que produz, processa e distribui produtos agropecuários. 

A atuação dos profissionais da Comunicação, com enfoque nas Relações Públicas, 

dentro desta cadeia produtiva, visa adequar o trabalho da comunicação a uma linguagem 

e um cenário com características e realidade diferentes, nas propriedades rurais, 

industriais e serviços do agronegócio. 

 

Não há limites para o setor, que cada vez mais aumenta seu mix de 

negócios. Uma variação que realmente ultrapassou a ideia que o 

associava ligeiramente como sendo apenas o processo de criação e 

produção na pecuária e na agricultura. Pois hoje a indústria é uma 

parte substancial na grande gama de mercados que permite o 

agronegócio (REIS; BRAGA, 2012, p.8). 

 

Busca-se a profissionalização da gestão, que se inicia no proprietário e, aos poucos, é 

disseminada aos colaboradores, pois a visão projetada deve ser entendida de dentro para 

fora e, depois, de fora para dentro (REIS; BRAGA, 2012, p.7), resultando na 

valorização por todos os que a compõem, além da também profissionalização da 

comunicação da empresa, ou seja, a construção de uma dinâmica a nível organizacional 
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e estratégico. O trabalho das Relações Públicas nasce em conversas informais, 

detectando o anseio de o produtor possuir um plano. Daí, a apresentação de uma 

proposta que busque a fidelização dos públicos. 

A Comunicação Empresarial (Organizacional, Corporativa ou 

Institucional) compreende um conjunto complexo de atividades, 

ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a 

imagem de uma empresa ou entidade (sindicato, órgãos 

governamentais, ONGs, associações, universidades etc) junto aos seus 

públicos de interesse (consumidores, empregados, formadores de 

opinião, classe política ou empresarial, acionistas, comunidade 

acadêmica ou financeira, jornalistas etc) ou junto à opinião pública 

(REIS; BRAGA, 2012, pp. 2-3). 

 

A estratégia básica é a aproximação da organização com seus diferentes públicos. Pode-

se desenvolver uma série de ações: sistema de pré-venda, venda e pós-venda; 

planejamento de eventos como leilões, seminários, palestras, workshops; levantamento 

de opiniões com lideranças externas; posicionamento do produto; envolvimento dos 

colaboradores; assessoria de imprensa; pesquisas; identidade visual; encontrar formas 

de manifestar a filosofia da empresa; divulgar a importância do setor por meio de 

campanhas de valorização da imagem; estimular a interação entre pequenas, médias e 

grandes empresas; etc. 

Além disso, seria interessante a construção de um mix de profissionais da comunicação, 

dentro de uma assessoria. Os produtos e serviços de uma assessoria de comunicação 

também são agentes da legitimação da empresa. A lista de atividades é extensa, dentre 

os mais vistos estão o clipping; treinamento de fontes (media training); release; 

planejamento; pauta; mailing ou cadastro de jornalistas; atendimento a imprensa; sites e 

redes sociais, por exemplo. Portanto,   

Mapear o perfil dos públicos, a priori, é fundamental para aplicação e 

adaptação dos discursos organizacionais, inclusive em situações de 

relacionamento intercultural. Aqui pode ocorrer mal-entendido nas 

interpretações discursivas por não partilhar interesses, crenças e 

valores culturais entre os interlocutores. [...] Para atender um 

propósito, devemos considerar os objetivos e intencionalidades que 

possam promover o diálogo e as trocas comunicativas no contexto 

organizacional (REIS e BRAGA, 2012, p. 3). 

 

Assim evitamos o que aconteceu durante o início da atividade do extensionista rural, 

quando havia a mera transferência de conhecimento, não a educação/ comunicação, por 

meio do diálogo e troca de saberes. Mas, o mais importante é o conhecimento 

[profundo] da linguagem e o respeito ao transformar uma informação deste setor. É 
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preciso conhecer o que as atividades agrícolas representam na história do Brasil 

(PIMENTA, 2006, p.2). 

O desafio que se apresenta à imprensa [que se denomina] especializada, por exemplo, é 

a percepção do reposicionamento do rural diante do mundo. Muito disso é consequência 

de fatores como o trabalho de “assessores de imprensa”, no início do desenvolvimento 

do setor, que não desempenhavam corretamente a atividade submetida.  

 

Na década de 60 a profissão era mal vista por serem pessoas que 

„implantavam notícias‟ ou eram „chapas-branca‟, atividade 

praticada geralmente por pessoas finas e educadas desempenhando 

a função. A realidade era que essas pessoas eram despreparadas 

para o cargo, pois as empresas, na maioria das vezes delegavam a 

função a um bom funcionário administrativo que apresentava 

afinidades para as relações públicas e colocavam-no para tratar 

com a imprensa (PIMENTA, 2006, p. 8). 

 

Outro fator é o de que a cobertura jornalística feita nesse setor, muitas vezes, ainda vê o 

campo como um mero local de safras e insumos. Ainda é perpetuada a ideia de que o 

rural é passado, e esse passado é carregado de uma negativa natureza histórica. 

O avanço econômico do agronegócio ainda é erroneamente associado a um sistema de 

produção extrativista, predatório, latifundiário, com forte enfoque mercadológico, sem 

cuidados com o meio ambiente e suas estruturas sociais envolvidas. Isso ocorre seja de 

forma intencional, por desconhecimento ou com base em casos isolados, “recortes da 

realidade”, devido ao grande fluxo de informações e a pluralidade de meios, veículos e 

mídias da comunicação, concomitantemente com o despertar de públicos de uma nova 

geração: mais exigente e que busca conhecimento acerca do que lhes interessa. 

Para atender este novo consumidor rural, foi criado todo um mecanismo de 

comunicação rural, envolvendo o marketing e propagandas específicas para o setor, 

fidelização e relacionamento contínuo com os públicos. A comunicação rural passa a ser 

mais multidisciplinar envolvendo promoção de vendas, merchandising, serviço de mala 

direta; além de feiras, convenções e congressos. A agricultura passa a ser agronegócio, 

ou agroexportação (MAGALHÃES, 2004, p.8). Este setor possui uma significante 

participação na economia e na mídia, com grande volume de informação, gera a 

necessidade de administração de todo esse seu potencial informativo. 

 

O agronegócio tem espaço e presença em todos os tipos de mídia, seja 

em jornal com cadernos exclusivos, programas de rádio e TV, neste 
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ultimo variamos de programas regionais de entretenimento até os 

grandes canais de vendas pela TV com os leilões. O que também pode 

ser visto no ciberespaço, que modificou os conceitos de tempo, 

espaço, conforto e preço. Em uma busca rápida o consumidor tem 

acesso a inúmeras opções de compra de diferentes locais de origem, 

compara as vantagens, com preços potencialmente menores e tudo 

isso sem sair do conforto de casa. Todas as mídias são fortes e 

essenciais no agronegócio e está bem representado nesses espaços faz 

as organizações, estruturas mais fortes (REIS; BRAGA, 2012, p. 9). 

 

 

A imprensa e os meios de comunicação de massa exercem um papel importante neste 

processo de comunicação, no viés da interatividade e participação do receptor, que 

possui um grau de importância a fim de que se possa efetivamente representar o mundo 

rural, de forma menos preconceituosa e estereotipada, transmitindo uma imagem que 

reflita as novas propostas socioeconômicas e culturais (GONÇALEZ, 2007, p.37). 

Dentre várias contribuições, a comunicação pode promover e divulgar a importância do 

Agronegócio e, por conseguinte, valorizar a imagem do mesmo. 

Mas, também existe a constatação de possíveis percepções negativas, por isso o setor 

despertou para uma nova consciência, em que critérios socioambientais se tornassem 

valores para sua identidade institucional e a força do conceito de desenvolvimento 

humano rural sustentável, somada à competitividade econômica com respeito e bem-

estar das pessoas e animais, preservação do meio-ambiente e uso racional dos recursos 

naturais. O agronegócio passou a entender que a sobrevivência e a prosperidade dos 

negócios estão ligadas à boa reputação econômica, ambiental e social.  Atribuições 

como qualidade, sustentabilidade e responsabilidade com a comunidade, por exemplo, 

serão cada vez mais incorporados e isso certamente trará vantagens competitivas 

mercadológicas. 

Em suma, o profissional que trabalha com a comunicação de uma empresa do setor do 

Agronegócio, é responsável por criar um elo da organização com os diversos públicos 

(organizacional/estratégico) e, principalmente, não só mantê-los informados, sobre os 

vários aspectos da empresa rural, mas gerando maior entendimento dos assuntos que 

provém deste setor (institucional), visando tornar não só a empresa cada vez mais 

conhecida e reconhecida por todos, mas também o agronegócio e seu grau de 

participação [e importância] na vida diária dos brasileiros e da economia do país. Ou 

seja: um trabalho deve ser desenvolvido por um profissional das Relações Públicas, 

dada a natureza de ações comunicacionais necessárias a serem empreendidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Roberto Castro Neves disse, em seu livro Imagem Empresarial (1998), que “existem 

dois tipos de empresas: as que investem em comunicação e as que vão desaparecer.” 

Vivemos numa sociedade da informação e, por isso, a Comunicação assume o papel 

importante de “protagonista” nas relações mercadológicas e institucionais.  

As empresas que pertencem ao Agronegócio não estão de fora deste contexto. Este setor 

constitui-se como o mais importante da economia brasileira, gerando inúmeros 

empregos, ocupando as primeiras ocupações em produção e exportação agropecuária, 

além de transformar, cada dia mais, a visão do produtor e o cenário rural em um espaço 

de negócios semelhantes a atividades tradicionais no mercado. 

Neste ambiente rico para atividades encontra-se a Comunicação, mais especificamente 

as Relações Públicas, que deve trabalhar de maneira a adequar uma linguagem em 

diferentes características e realidade, que une propriedades rurais de produção, 

processamento, distribuição e consumo. Possibilita a profissionalização não só da 

gestão da empresa e seus colaboradores, mas também da informação, que precisa ser 

trabalhada e repassada, adequadamente, para os distintos públicos da organização. Tal 

feito apenas será conseguido por meio de atividades de cunho estratégico, de 

aproximação com estes públicos, para exista a construção de relacionamentos 

duradouros e, consequentemente, a fidelização e boa reputação, onde valores atribuídos, 

como a sustentabilidade, responsabilidade para com a comunidade, respeito ao meio 

ambiente e as pessoas, etc., acrescentarão futuras vantagens de mercado. 

Tais atividades de cunho organizacional, estratégico e/ou institucional, representam um 

bom exemplo do que pode, e deve ser feito por um profissional da área das Relações 

Públicas, dentro da Comunicação Rural no Brasil, mais precisamente, no Agronegócio, 

este conjunto de negócios que envolve inúmeras atividades, trocas comerciais e inter-

relacionamentos, de maneira a que não se deve apenas procurar alavancar a empresa a 

qual se presta serviços, mas todo o conglomerado do setor, que não se restringe a 

atividades da agricultura, porém que ainda não é tão conhecido no ambiente urbano, 

mesmo ocupando grande espaço e importância na vida diária dos brasileiros e, claro, no 

crescimento econômico do país. 
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