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O PODCAST

O Agro Resenha Podcast, fundado em 2017, é o primeiro 

podcast produzido no Brasil, voltado exclusivamente para 

o agronegócio.

Estima-se que no Brasil, mais de 19 milhões de pessoas 

estejam envolvidas direta ou indiretamente ao agrone-

gócio, porém o que muitos não sabem é que TODOS

estamos envolvidos, já que somos consumidores diários dos 

produtos do campo.

Neste sentido, o Agro Resenha veio para suprir uma lacuna 

de comunicação entre o campo e a cidade, trazendo luz 

às pessoas que estão fazendo acontecer em seus ramos 

de atuação, sempre com bom humor e verdade.
www.agroresenha.com.br



CRIADOR

O Agro Resenha Podcast foi fundado em 2017 pelo 

Engenheiro Agrônomo Paulo Ozaki.

Apesar de uma vida urbana, sua família sempre teve a 

vida ligada ao campo, principalmente por intermédio de 

seu avô, que sustentou a família com a atividade 

pecuária no interior de Mato Grosso.

Quando trabalhava em uma fazenda no Pará descobriu 

o mundo dos Podcasts e, desde então, é um entusiasta 

desta “nova mídia”, tendo em seu agregador mais de 40 

programas que vão desde cultura Nerd até Liderança. 

Seu sonho é fazer do Podcast uma mídia popular entre 

as pessoas que trabalham (ou não) com o agronegócio!

https://www.facebook.com/paulo.ozaki
https://www.facebook.com/paulo.ozaki
https://www.linkedin.com/in/pauloozaki/
https://www.linkedin.com/in/pauloozaki/
https://www.instagram.com/agroresenha
https://www.instagram.com/agroresenha
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A missão do Agro Resenha Podcast é dar voz às pessoas que trabalham 

direta ou indiretamente com o agronegócio. Por aqui passou quase uma 

centena de pessoas, com as quais conversei sobre suas áreas de atuação e 

suas perspectivas para o futuro. 

Falta de tempo??? Você pode utilizar suas horas mais “inúteis” (lavando louça, 

limpando a casa, dirigindo pra fazenda, na academia, etc.), para escutar e 

adquirir conhecimento.

Os episódios são disponibilizados semanalmente, aos domingos, no 

site do Agro Resenha e, principalmente, no feed do podcast, que pode 

ser assinado em qualquer smartphone, gratuitamente, utilizando um 

agregador de podcasts.

ONDE ENCONTRAR O AGRO RESENHA?

Spotify

Site

SoundCloud

iTunes

YouTube

PodBean

PlayerFM

Castbox

Feed

https://spoti.fi/2P8rAta
https://spoti.fi/2P8rAta
https://spoti.fi/2P8rAta
http://www.agroresenha.com.br/
http://www.agroresenha.com.br/
http://www.agroresenha.com.br/
http://bit.ly/ARPiTunes
http://bit.ly/ARPiTunes
https://soundcloud.com/agroresenha
https://soundcloud.com/agroresenha
https://www.podbean.com/podcast-detail/xtikq-5a926/Agro-Resenha-Podcast
https://www.podbean.com/podcast-detail/xtikq-5a926/Agro-Resenha-Podcast
http://bit.ly/ARPyoutube
http://bit.ly/ARPyoutube
https://soundcloud.com/agroresenha
http://bit.ly/ARPiTunes
http://bit.ly/ARPyoutube
https://www.podbean.com/podcast-detail/xtikq-5a926/Agro-Resenha-Podcast
https://player.fm/series/agro-resenha-podcast
https://player.fm/series/agro-resenha-podcast
http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:83843420/sounds.rss
http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:83843420/sounds.rss
https://castbox.fm/channel/Agro-Resenha-Podcast-id1011785?country=br
https://castbox.fm/channel/Agro-Resenha-Podcast-id1011785?country=br
https://player.fm/series/agro-resenha-podcast
https://castbox.fm/channel/Agro-Resenha-Podcast-id1011785?country=br
http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:83843420/sounds.rss
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/


ACESSANDO PODCASTS NO IPHONE

1. Acesse o aplicativo GRATUITO em seu iPhone

2. Clique em “buscar”

3. Procure por Agro Resenha

4. Assine gratuitamente

ACESSANDO PODCASTS NO ANDROID

1. Acesse a Play Store

2. Baixe um agregador de Podcasts: Google Podcasts, 

BeyondPod, etc.

3. Busque por Agro Resenha

4. Assine gratuitamente

COMO ASSINAR

UM PODCAST?



ACOMPANHE O PODCAST
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LinkedIn

Twitter

Facebook

Instagram

As redes sociais são ferramentas impor-

tantes na criação do vínculo entre 

ouvinte e podcaster.

As redes sociais são as principais formas 

de interação com o podcast. Através 

delas é possível compartilhar o pré e o 

pós-produção, além de serem muito 

utilizadas para captar feedbacks e 

indicação de novos entrevistados.

Presença nas redes sociais

https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://www.linkedin.com/company/agro-resenha-podcast
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://twitter.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.facebook.com/agroresenha
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/
https://www.instagram.com/agroresenha/


INFORMAÇÕES DO PODCAST

Total 116 episódios 

publicados

EPISÓDIOS

Mais de 66 horas de 

conteúdo disponível

HORAS

Média de 6.406 

downloads/mês*

DOWNLOADS

Grupo no WhatsApp 

com 226 pessoas

GRUPO

Total de 9 episódios 

patrocinados

PARCERIAS

Total de 1.592 e-

mails cadastrados 

MAILLING

Total de 100 pessoas 

entrevistadas

CONVIDADOS

*média de 2019



QUEM ESCUTA O PODCAST?
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PRINCIPAIS PLATAFORMAS
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PERFIL DE DOWNLOADS
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Média de downloads no dia do lançamento, na primeira 

semana após o lançamento e total*
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Mesmo após publicado, o episódio continua sendo ouvido. 

Exemplo: ARP#064 - Lançamento no dia 26/11/2018

Total: 1.054 downloads

*Apenas para episódios lançados no ano de 2019.

Fonte: SoundCloud



ENGAJAMENTO

“Parabéns pelo podcast, 

um trabalho muito bem 

feito com o intuito de 

informar as pessoas que 

não tem ligação com o 

meio e quem tem também, 

esse episódio foi o melhor 

que eu ouvi até agora!!!“

Luis Prigol

“Ótimo conteúdo, 

relevante para quem vive 

no mundo agro e para 

quem não o vive também.

Percebo que o Paulo busca 

constantemente trazer 

pautas muito relevantes 

para o programa.“

Ayrton

“AAAAAAAAMO o 

podcast, aumentei meu 

vocabulário graças ao 

Paulo Ozaki, conteúdo 

leve e dinâmico, essencial 

para quem é da área e 

pra quem é leigo!!“

Dana Alves“Sempre trazendo 

assuntos relevantes e do 

dia a dia do agro, com 

uma linguagem que o 

campo e a cidade 

entendem. Muito bom!!!“

Gabriel Martins

Fonte: iTunes



FORMAS DE GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Testemunhal no podcast

 Testemunhal 30” por episódio

 Divulgação na descrição do episódio

 Divulgação nas redes sociais

Episódio temático

 Episódio de ~30 min

 Banner no post do programa

 Divulgação nas redes sociais

Formatos de campanha
Campanha de um mês

Campanha três meses

Campanha seis meses

Campanha um ano

Formatos de temporada
Episódio único

Episódios semestrais (2 episódios)

Temporada seis meses (6 episódios)

Temporada um ano (12 episódios)



CASE TESTEMUNHAL + TEMÁTICO: THOUGHT FOR FOOD

Foram feitos spots semanais por 3 meses 

para o evento mundial do TFF de 2018 

que aconteceu no Brasil. Após o evento, 

com as equipes brasileiras que foram à 

final, fizemos um episódio especial.

https://www.agroresenha.com.br/podcast/episode/c1522845/arp059-brazucas-do-tff
https://www.agroresenha.com.br/podcast/episode/c1522845/arp059-brazucas-do-tff
https://thoughtforfood.org/
https://thoughtforfood.org/


CASE TEMÁTICO: ABRINDO A PORTEIRA COM A ESCOLA AGRO

Temporada de 6 meses com um episódio 

mensal, trazendo alunos que utilizaram a 

plataforma da empresa, bem como um 

produtor rural que foi impactado indire-

tamente pelo trabalho da Escola Agro.

Clique aqui e escute 

os episódios!

https://escolaagro.com.br/
https://escolaagro.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/abrindo-a-porteira


CASE TEMÁTICO: GESTÃO RURAL

O podcast Gestão Rural é uma parceria 

com a SCADIAgro, empresa gaúcha que 

está há mais de 30 anos desenvolvendo 

soluções de gestão para produtores 

rurais espalhados pelo Brasil através da 

utilização de seu software.

Clique aqui e escute 

os episódios!

https://www.scadiagro.com.br/
https://www.scadiagro.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/gestao-rural


CASE TEMÁTICO: BOTA PRA FAZER

O podcast Bota pra Fazer é uma 

parceria entre o Agro Resenha e as 

empresas IZAgro e Decipher, que tem o 

objetivo de trazer o melhor do 

empreendedorismo rural sob a visão de 

seus protagonistas: os produtores rurais.

Clique aqui e escute 

os episódios!

https://www.decipher.com.au/pt/
https://www.decipher.com.au/pt/
https://www.agroresenha.com.br/bota-pra-fazer
https://www.izagro.com.br/
https://www.izagro.com.br/


CASE TEMÁTICO: MANEJO IPRO®

Temporada com 5 episódios divulgados 

ao longo da safra de soja no Brasil, com 

o intuito de divulgar as boas práticas de 

manejo das lavouras que utilizam a tec-

nologia INTACTA RR2 PRO. 

Clique aqui e escute 

os episódios!

https://manejoipro.com.br/
https://manejoipro.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/manejo-ipro


contato@agroresenha.com.br (65) 99900-8973
Paulo Ozaki Qualquer hora

Entre em contato


