


Bem-vindo
O HackatAgro é um movimento em prol da digitalização do 
Agro Gaúcho, reunindo Produtores, Startups, Investidores, 
Empresas e Entidades, com o objetivo de promover a 
colaboração entre parceiros que buscam o 
desenvolvimento do Agro Gaúcho e Brasileiro.



Desenvolvimento e ativação 
de comunidades 

empreendedoras com 
parceiros, universidades, 

centros de pesquisa, 
investidores e profissionais 

experientes em diversas 
disciplinas.

Apresentação da realidade 
do Agro Gaúcho e o auxílio a 

equipes e empresas para 
desenvolverem produtos e 

negócios inovadores para os 
produtores rurais.

Desenvolvimento de novas 
empresas inovadoras e 

aproximação com instituições 
de ensino, investidores e com o 

mercado.

Atração de novos empreendimentos 
identificados com a tecnologia para 
apoiar o desenvolvimento do Agro 

na região Sul do Brasil.

Disseminação de eficiência 
e ganhos para produtores, 

garantindo renda e uma 
produção sustentável.

Projetos para 2020



Ativação do portal HACKATAGRO, que concentrará todos os esforços 
e atividades deste movimento, capitaneado pela Comissão de 
Inovação da Farsul. (endereço www.hackatagro.com)

Iniciativas Previstas
Em 2020 teremos ainda mais atividades e ações de 

sensibilização da comunidade empreendedora, estimulando o 
ecossistema de inovação para os potenciais econômicos do 

Agro para empresas inovadoras, a saber:

10 episódios em video, em animação 2D e 3D, com locução e trilha produzida, que formarão a 1ª Temporada, 
cada um com aproximadamente 2 minutos, e cada um abordando os 10 eixos temáticos definidos para a 

campanha, descritos a seguir. Estes episódios estarão hospedados na landing-page da campanha, dentro do site 
do movimento, no endereço: www.hackatagro.com, e divulgados e distribuídos através das redes sociais e grupos 
de WhatsApp dos parceiros do projeto. A cada quinzena, a partir do início de outubro, um episódio será lançado. 

Ao final de cada episódio, uma chamada será adicionada para o próximo episódio.

WEBSÉRIE

PORTAL 
HACKATAGRO



Definimos 10 eixos temáticos para falar sobre a Inovação no Agro de uma forma mais 
didática, para atingir aos diversos púbicos que nos interessam. Cada um deles será 
explorado durante todo o período da campanha, que estimamos em 12 meses, e estará 
presente em ativações promocionais ao longo do timeline. 

A INOVAÇÃO NO AGRO – contextualizaremos, neste primeiro webisódio, o que é inovação 
no agro, onde ela nasce e como atua no ecossistema do agronegócio.

CONECTIVIDADE – no segundo webisódio, apresentaremos a atual situação da 
conectividade nos campos do RS, mostrando sua evolução.

A CURVA DE ADOÇÃO DE INOVAÇÕES – destacaremos o gráfico de Rogers e as 
diferentes etapas da adoção de inovações, pelas empresas.

O MAPA DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO BRASILEIRO – destacaremos os diferentes 
elos da cadeia de inovação do Brasil. 

A CONECTIVIDADE NO CAMPO - neste webisódio, falaremos sobre a evolução da 
conectividade rural e como isto está evoluindo rapidamente, mostrando seus benefícios.

WEBSÉRIE
TRILHAS DE CONTEÚDO



A AGRICULTURA DE PRECISÃO – como a Agricultura 4.0 está presente no campo, 
mostrando a grande revolução nas decisões de manejo nas propriedades rurais.

AS MÁQUINAS E SENSORES – mostraremos aqui como a tecnologia embarcada está 
ajudando os produtores rurais a cuidar das suas lavouras.

APLICAÇÕES LOCALIZADAS – mostrar aplicações que se utilizam de dados 
georreferenciados para ajudar na pulverização das lavouras

A INTERNET DAS COISAS – destacaremos exemplos que se utilizam da internet das 
coisas para ajudar na tomada de decisões, aumentar a produtividade, diminuir os riscos 
na produção, concentrando e organizando as informações na fazenda, tanto na 
agricultura, como na pecuária.

AS AGTECHS - Foco nas agtechs gaúchas, que estão investindo em projetos 
inovadores. Exemplos de sucesso

WEBSÉRIE
TRILHAS DE CONTEÚDO



PODCASTS

WEBINARS

Teremos, igualmente, 10 podcasts, que formarão a 1ª Temporada, cada um com aproximadamente 10 
minutos, e cada um trazendo entrevistas e pitches com as principais agtechs do mercado gaúcho. 
Estes podcasts estarão hospedados na landing-page do movimento HackatAgro, no endereço: 
www.hackatagro.com, nas plataformas America Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast e outras 
plataformas e divulgados e distribuídos através das redes sociais e grupos de WhatsApp dos 
parceiros do projeto. A cada quinzena, a partir do início de outubro, um episódio será lançado. Ao final 
de cada episódio, uma chamada será adicionada para o próximo episódio.

Promoveremos 6 webinars técnicos até o final do ano, trazendo especialistas e agentes de 
inovação, com o objetivo de disseminar a cultura de transformação digital para nossos 

parceiros e associados, além de propiciar debates sobre este tema, permitindo interação 
com a audiência via chat, independente de localização geográfica. Os conteúdos destes 
webinars terão ligação com os temas a serem endereçados no evento HackatAgro, que 

acontecerá em dezembro de 2020.



Evento HACKATHON 
SENAR RS

A ser realizado em dezembro de 2020 (dias 4, 5 e 
6), no TecnoPuc e outros ambientes universitários 

e de inovação no RS, simultâneamente, em 
modelo híbrido/virtual, será o segundo Hackathon 
(maratona de tecnologia) do Agro na região sul do 

país.



Divulgação do 
Projeto



Realizado em dezembro de 2019, no 

TecnoPuc em Porto Alegre, foi o 

primeiro hackathon (maratona de 

tecnologia) do Agro na região sul do 

país. O evento foi uma realização do 

Senar RS, Senar Nacional, Softex e 

Comissão de Inovação da Farsul, 

integrando o projeto AgroUp.

Startups

Hackatagro
2019

Reunindo 13 startups, o evento teve 
como objetivo o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para os 
problemas identificados como os 
mais relevantes para os produtores 
do RS. 



Participantes 
pelo Canal Rural

Participantes 
Online 

Palestrantes

Hackatagro 2019

5 mil 2,5 mil

Jornalistas na 
cobertura 

10

Mentores

20 15

Participantes 
Nos 3 dias

Vídeos de 
cobertura

12 200

Contatos por 
Inbound MKT

2 mil 25

Peças de 
Divulgação

27

Startups 
selecionadas 

Empresas de 
mídia parceiras

820 mil

Views na 
cobertura



Portal / Webinars

Websérie / Podcasts

Cobertura completa 
dos três dias em 

diversos formatos. 

Evento Hackathon 
Senar RS

Divulgação

Divulgação através de multiplataforma de alto 
alcance, com ampla divulgação pelo Canal Rural, 

a maior e mais relevante plataforma de 
comunicação  de agronegócio do país, além de 

veículos parceiros.

Conteúdo 
O projeto HackatAgro 2020 
possui uma grande malha 

de cobertura dos seus 
diversos conteúdos do 

evento



Posicionamento 
alinhado ao propósito e 

valores da marca, 
associada à inovação 

no agro.

BRANDING
Experiências únicas que 
proporcionam interlocução viva 
entre sua marca, serviços e 
produtos, e os participantes do 
evento

LIVE MARKETING

Promoção de encontros e eventos 
exclusivos com os principais líderes de 
mercado e renomados influenciadores do 
setor agro do RS.

RELACIONAMENTOCONTEÚDO EDITORIAL

Alcance 
SUA EMPRESA TERÁ PRESENÇA NO MOVIMENTO HACKATAGRO EM 5 IMPORTANTES PILARES:

Todo conteúdo do evento 
impulsionado em coberturas 

Multiplataforma dos veículos de 
comunicação parceiros do 

HackatAgro.

A divulgação de todas as atividades do 
projeto utilizará a  plataforma de 

comunicação do Canal Rural,  através de 
chamadas na emissora, publieditoriais e 

redes sociais, além de veículos parceiros.

DIVULGAÇÃO

®



Associação da 
sua marca à 
inovação no 
agronegócio

Sua marca 
associada com um 
propósito positivo 

para o ecossistema 
de inovação do RS

Por que a sua empresa deve participar 
como parceira do movimento HackatAgro?

Impacto 
institucional de 

marca junto a um 
público qualificado 

e tomador de 
decisão

Projeto 
amplamente 

divulgado e coberto 
por mídias próprias 
e pela mídia online 

e offline



Cotas de patrocínio disponíveis

2 Cotas Disponíveis

OURO PRATA BRONZE

4 Cotas Disponíveis 8 Cotas Disponíveis



Logo	assinando	todos	os	
10	episódios

Branded	content	em	1	episódio,	
com	adequação	de	conteúdo

Marca	citada	em	todos	os	10	
episódios	da	Temporada

Indicação	de	2	agtechs	para	
participação,	como	entrevistada,	na	
Temporada	

Indicação	de	1	agtech	para	
participação,	como	entrevistada,	na	
Temporada	

Marca	APRESENTANDO todos	os	6
webinars

Marca	CITADA	todos	os	6 webinars

Indicação	de	1	convidado	em	4
webinars

Indicação	de	1	convidado	em	1	dos	
webinars

Indicação	de	Conteúdo/Tema	de	2	
webinars	

Webinars

Websérie

Podcasts

OURO PRATA BRONZE



On Site Participação	do	CEO	da	empresa	
como	palestrante	do	evento

Vídeo	institucional	nas	cerimônias	
de	abertura	e	encerramento	

Vídeo	inst.	em	looping	em	telas	em	
pontos	estratégicos	do	evento

Menção	pelo	Âncora	nas	Cerimônias	
de	Abertura	e	Encerramento	do	
evento

Logo	no	pórtico	de	entrada	do	
evento	/	área	de	credenciamento

Logo	nos	totens	de	sinalização	do	
evento

Logo	nos	crachás	dos	participantes

OURO PRATA BRONZE



Divulgação

Relacionamento 

Logo	nos cordões dos	crachás dos	
participantes

Logo	em	rodízio	nos	telões	durante	
intervalos	das	sessões	de	mentoria

4	Credenciais	com	livre	acesso	à	
área	das	startups	

2	Credenciais	com	livre	acesso	à	área	
das	startups	

1	Credencial	com	livre	acesso	à	área	
das	startups	

Acesso	ao	Mailing	do	evento	
(nome,	cargo	e	empresa)

Citação	no	branded Content	no	
portal	do	Canal	Rural

Logo	no	sacola e	bloco de	
anotações

Oportunidade	de	inserção	de	
brinde	ou	material	de	divulgação	
nas	sacolas	dos	participantes

OURO PRATA BRONZE

On Site



Divulgação Logo	na programação digital	do	evento

Logo	em	e-mail	marketing	para	o	
mailing	do	evento	(mínimo	de	4	
disparos)

Logo	na	homepage	com	hyperlink	para	
o	website	do	patrocinador

Banner	rotativo	na	parte	superior	da	
homepage

Marca	em	10 dark	posts	 da	websérie
espelhados com 10 impulsionamentos
no	Facebook	e	Instagram	 do	
HackatAgro

Marca	em	10 dark	posts	da	websérie
espelhados com	10	 impulsionamentos
no	Facebook	e	Instagram	do	
HackatAgro.	

E-books	patrocinados,	disponibilizados	
para	download	nas	redes	sociais,	com	
conteúdo	desenvolvido	pelo	
patrocinador	(2	e-books).

OURO PRATA BRONZE

Website

Redes Sociais
HackatAgro



Valores das Cotas de patrocínio

2 Cotas Disponíveis

OURO PRATA BRONZE

3 Cotas Disponíveis 5 Cotas Disponíveis

$ 85 mil $ 50 mil $ 20 mil



Linha do Tempo
2020

J U L                     A G O                    S E T                 O U T                  N O V                D E Z   

Lançamento 
Hackathon Senar RS

Hackathon 
Senar RS

Conteúdo Portal e ativações Web

Veiculação Temporada Podcasts com 10 episódios

Produção Websérie/ Podcasts

1º Webinar
HackatAgro

2º Webinar
HackatAgro

Escolha 
Startups

3º Webinar
HackatAgro

4º Webinar
HackatAgro

6º Webinar
Hackathon 

Senar RS

Entrega Portal 
Hackatagro

(www.hackatagro.com)

Pré-Produção
Websérie/ 
Podcasts/
Webinars

Veiculação Websérie com 10 Webisódios

5º Webinar
Hackathon 

Senar RS



Webinars 1° Webinar:	17/09
2° Webinar:	15/10
3° Webinar:	29/10
4° Webinar:	12/11
5° Webinar:	10/12
6° Webinar:	04/12

1° Episódio:	13/10
2° Episódio:	20/10
3° Episódio:	27/10
4° Episódio:	03/11
5° Episódio:	10/11
6° Episódio:	17/11
7° Episódio:	24/11
8° Episódio:	01/12
9° Episódio:	04/12
10° Episódio:	11/12

De	4	a	6	de	Dezembro	de	2020

CRONOGRAMA

Hackathon Senar RS

Podcasts

1° Episódio:	08/10
2° Episódio:	16/10
3° Episódio:	23/10
4° Episódio:	30/10
5° Episódio:	06/11
6° Episódio:	13/11
7° Episódio:	20/11
8° Episódio:	27/11
9° Episódio:	04/12
10° Episódio:	11/12

Websérie



• Oportunidade de distribuição de brindes ou material de 

divulgação fornecidos pelo apoiador da ação neste espaço.
• Menção pelo âncora do evento – 1 menção por dia.

• Logotipo no local com destaque para o apoiador;

• Logotipo e hyperlink no website oficial entre os apoiadores 
de ‘Ações Pontuais’

• 1 Credencial com acesso ao evento

Ações pontuais

Lounge das AgTechs
Oportunidade	de	associar	a	sua	empresa	ao	lounge	das	

Startups	mais	inovadoras	do	setor.

$ 5 mil

OBS:	Ativação sujeita à definição do	modelo do	evento,	

conforme restrições sanitárias.



• Capacidade máx.: 100 pessoas. Período: 2h

• Logotipo em 2 totens adesivados como apoiador da ação
• Logotipo em triedros de identificação nas mesas, com 

mensagem do apoiador

• Logotipo com hyperlink no website do evento entre os 
apoiadores de ‘Ações Pontuais 

• Oportunidade de distribuição de brindes ou material de 
divulgação fornecidos pelo patrocinador

• 4 Credenciais com acesso ao evento

• Auxílio no envio dos convites para os participantes

Churrasco VIP
Espaço	exclusivo	do	apoiador	para	usar	como	quiser.	Para	
confraternização	na	abertura	do	evento,	com	nome	e	logotipo	do	
apoiador	em	destaque	na	entrada	e	na	área	interna	da	Sala.	

$ 10 mil

Ações pontuais

OBS:	Ativação sujeita à definição do	modelo do	evento,	conforme restrições sanitárias.



R E A L I Z A Ç Ã O



POA
Avenida Diário de Noticias, 200 
Bairro Cristal

SP 
R. Fidêncio Ramos, 223

Vila Olímpia 


