
CLIQUE AQUI E VEJA O VÍDEO 
INSTITUCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=rjn5tpVR-1c


O Sou Agro nasce para mostrar a
força da família rural. Somos
apaixonados pelo Agro e pela
Comunicação.

Nossa missão é Impactar através da
comunicação com pessoas conectadas
com a terra para que tenham vidas
mais prósperas e abundantes.

Nossos valores estão diretamente
ligados à Fé, à Família Rural, à
Honestidade e aos Resultados
alcançados pelos nossos parceiros.

Quem somos



Somos o primeiro portal de notícias, com foco

em vídeos, inteiramente dedicado ao Agronegócio,

no Oeste do Paraná.

Sirlei Benetti é jornalista há 17 anos e trabalha

há 16 anos no grupo Tarobá de Comunicação.

Produz e apresenta há 7 anos, na TV e com

transmissão também no portal, o programa Tarobá

Rural, aos domingos de manhã. Participa

semanalmente dos noticiários dos canais rurais da

Band com informações relevantes do Agro no

Paraná.

Nascida e criada nos berços do campo, tornou-se

referência na comunicação e no Agronegócio do

Paraná.

Nosso diferencial



Porque fazer parte do Sou Agro

Somos o único portal de vídeo  
exclusivo do Agronegócio
no Oeste, Sudoeste, Noroeste e 
região central do Paraná;

Além do portal, comunicamos com  
a família rural através de grupos  
de WhatsApp direcionados ao  
Agronegócio;

Nos posicionamos com visão  
sustentável e de apoio ao Agro;

Nosso target é especializado,
o que proporciona entregas
mais assertivas;

Somos uma empresa
genuinamente Brasileira!



Público-alvo



Público-alvo

O Sou Agro tem como principal
público a família rural que está cada
vez mais conectada.

Segundo dados do IBGE, 79,2% das
pessoas que moram na área rural tem
acesso à internet. (Pesquisa divulgada em abril/2020)

Também comunicamos de
maneira relevante com engenheiros
agrônomos, empresários e
jornalistas.



CLIQUE AQUI E  
VEJA O VÍDEO

Case de Sucesso

Veja o que diz o doutor William Júlio
de Oliveira, advogado e conselheiro
familiar, sobre a parceria firmada com o
Portal Sou Agro.

https://www.youtube.com/watch?v=wCy0FBVS69U


Nossas editorias

Agricultura

Pecuária

Cooperativismo

Especiais

Eventos

Pet
Tecnologia e infraestrutura

Sou Agro Mulher
Gastronomia



58%23%

10%

9%

Crescimento Exponencial

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri



Completamos 9 meses no ar e 
conquistamos cada vez mais o 
público Agro.
Crescimento em Visualizações no
Portal Sou Agro

48% em Julho

21% em Agosto

2% em Setembro

58% em Outubro – 104 mil Visualizações/mês

Mais de 500 mil visualizações
no YouTube



Usuários por cidades e gênero



Usuários por Idade e Idioma



CLIQUE AQUI E  
VEJA O VÍDEO

Case de Sucesso

Veja o que diz o doutor William Júlio
de Oliveira, advogado e conselheiro
familiar, sobre a parceria firmada com o
Portal Sou Agro.

https://www.youtube.com/watch?v=wCy0FBVS69U


Parcerias de Sucesso

Traga sua empresa 
para multiplicar 
resultados



Formatos



Lançamento

Banner Topo (1260 x 144)

Visibilidade Privilegiada no 

topo da capa do Portal Sou Agro e 

nas editorias.

Formato Fotografia ou Gif



Banners
RETÂNGULO LATERAL
(Dimensão: 480 x 960 px)

*Visão Privilegiada no Mobile (90% 
dos acessos)

Destaque central nas Editorias:
Home Portal Sou Agro  

Agricultura

Especiais  

Pet

Cooperativismo  

Pecuária

Eventos

Sou Agro Mulher



Banners

PLANO ESPECIAL

Rotativo em TODOS os
Banners Full
(principal, rodapé e meio)



Banner

QUADRADO LATERAL
(Dimensão: 960 x 960 px)

Destaque na CAPA do Portal
SOU AGRO

Vantagens: 
- Serão apenas 5 clientes rotativos 

nesse Banner
- No Mobile a visibilidade é 

privilegiada



Lançamento

Pop-ups

Visibilidade de 100% das 

pessoas que acessam o Portal 

Sou Agro.

Formato Fotografia ou Gif

A Sua marca vista 
por 100% dos 

Agronautas que 
acessam o Sou Agro



Projetos Especiais

Reportagem Técnica

Conteúdo produzido em vídeo, com 3 minutos, onde a jornalista Sirlei
Benetti e a equipe do Sou Agro produzem reportagem que mostra a
empresa, produto ou serviço.

Uma reportagem por mês que será produzida e postada no Portal Sou
Agro onde o link pode ser multiplicado infinitas vezes.

CLIQUE AQUI E 
VEJA UM EXEMPLO

https://souagro.net/dia-do-suinocultor-dedicacao-para-alimentar-o-mundo/


Patrocínio Vídeos Previsão do Tempo

Vinheta do cliente antes dos vídeos gravados pelo 
Engenheiro Agrônomo Ronaldo Coutinho, do 
Instituto Clima Terra.

- 3 vídeos por semana (Segunda, Quarta e Sexta)

• É um momento de Oportunidade.

• Produtor Rural depende da previsão do tempo 
para tomar as decisões na propriedade rural.

• Família rural extremamente ligada a previsão do 
tempo.

CLIQUE AQUI E 
VEJA UM EXEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=IRgOcGo80wc


Plataformas de contato

Site responsivo  

Notificações em Push  

Newsletter

Redes sociais (Facebook,  
Instagram, LinkedIn e 
YouTube)

WhatsApp

Saiba onde encontrar o Portal Sou Agro

http://souagro.net/
https://bit.ly/FacebookSouAgro
https://bit.ly/InstagramSouAgro
https://www.youtube.com/channel/UC833y01L8KdT00fOkPLob2Q
https://www.linkedin.com/company/sou-agro/
https://bit.ly/VisitantesPortalSouAgro


Vamos unir nossas forças  e 
fazer a diferença no  Agro do 

Paraná?

https://bit.ly/VendasPortalSouAgro
http://souagro.net/
https://bit.ly/FacebookSouAgro
https://bit.ly/InstagramSouAgro
https://www.youtube.com/channel/UC833y01L8KdT00fOkPLob2Q
https://www.linkedin.com/company/sou-agro/
https://bit.ly/VisitantesPortalSouAgro

