
no desenvolvimento do agro

Realizadores / RealizationPromoção & Organização /
Promotion & Organization

POST SHOW

REPORT 2022



AGRISHOW JUNTOS NO DESENVOLVIMENTO DO AGRO

Reconhecida como o palco dos principais lançamentos do setor e o melhor momento para o produtor investir em 
novas soluções para o seu negócio com as melhores taxas, condições e oportunidades, a Agrishow se tornou o 
ponto de encontro para quem trabalha e vive do agro.

A 27ª Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, aconteceu entre os dias 25 e 29 de abril em 
Ribeirão Preto e atraiu mais de 193 mil visitantes de todo país e exterior. Foram mais de 800 marcas nacionais e 
internacionais, dos mais diferentes segmentos do setor presentes em 520 mil m² de área de exposição. Nesta 
edição, obtivemos um recorde no volume de negócios iniciados entre expositores e compradores: R$ 11,2 bilhões.
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Circulação de +193mil
pro�ssionais do agro

22% de presença feminina
no evento

Visitantes de 49 países
e de todas as regiões
do Brasil

+8mil matérias publicadas
no Brasil e no exterior 

+30 entidades, sindicatos
e cooperativas apoiadoras

+800 marcas nacionais
e internacionais 
em exposição

+40 parceiros de mídia
e embaixadores digitais

+R$ 11,243 bilhões de negócios
iniciados no evento

NÚMEROS AGRISHOW 2022



 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS

PERFIL DO VISITANTE

A Agrishow 2022 recebeu visitantes de 
todos os estados do Brasil e de 49 países.

DECISÃO DE COMPRA

Cerca de 75% dos visitantes têm papel 
decisivo e influenciador na compra de 
produtos, equipamentos e serviços.

Eles são compostos principalmente pelas faixas etárias 
de 25-34 e 35-44 anos, e representam bem o perfil dos 
profissionais do campo em fase de sucessão familiar. 



Atuação dos produtores rurais 
presentes na AGRISHOW:
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Principais culturas presentes:

PERFIL DO VISITANTE
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Máquinas Agrícolas

Implementos Agrícolas

Tecnologia / Agricultura de Precisão

Ferramentas

Válvulas, Bombas e Motores

Equipamentos para Irrigação

Armazenagem (Silos e Armazém)

Peças, Auto-Peças e Pneus

Energia Solar / Renovável

Corretivos, Fertilizantes e Defensivos

Sementes

Pecuária

Transporte: Veículos, Caminhões, Aviões e Veículos Utilitários

Máquinas para Construção (Linha Amarela)

Agricultura Familiar

Equipamentos de Segurança / EPI
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PERFIL DO VISITANTE INTERESSES



“Estamos muito satisfeitos com a Agrishow 
2022, com muita tecnologia e novidade 
para o nosso setor.”
Iago, Pavão – MG

“O setor agro vem alavancando 
principalmente o PIB brasileiro, e o maior 
exemplo disso está aqui nesse sucesso de 
público e empresas que é o evento de 
vocês.”
Renato, Barretos – SP

“Tudo o que viemos procurar por aqui de 
agricultura e pecuária, estamos 
encontrando.“
Junior Marques, Paraibana – MA

“Houve um aumento de 10% na comercialização 
de tratores e cultivadores motorizados. 
As negociações e fechamentos continuam após 
o encerramento da feira, então esse número 
deve crescer ainda mais, estamos otimistas”
Cesar Roberto de Oliveira, coordenador 
de marketing da Agritech Lavrare 

“Já vendemos pelo menos 20% a mais que nas 
edições presenciais anteriores, que aliás já foram 
muito boas”
Rafael Cantoni, diretor geral da Crosster 

“Tínhamos altas expectativas de vendas com 
a retomada da feira presencial e elas foram 
superadas em até 40%. Apostamos em produtos 
mais tecnológicos e sustentáveis como 
novidade”. 
Pedro Quevedo, gerente de vendas 
no Brasil da Husqvarna.

DEPOIMENTOS

Visitantes

Expositores



Tivemos 1.534 startups mapeadas
e 439 inscritas na premiação 

ATRAÇÕES 2022 - I

Jornada de conteúdo para conectar, difundir ideias, apoiar e acelerar o 
desenvolvimento de soluções que ajudem o agro a crescer cada vez mais. 
Também foi realizado oPrêmio Agrishow de Startups, que premiou as 3 
startups com as melhores soluções para o agronegócio.

Espaço criado para gerar conteúdo dentro da feira e levá-lo ao digital 
através das redes sociais e�canal Agrishow Digital. Durante a Agrishow 2022, 
foram realizadas 16 entrevistas com especialistas do setor que irão ao ar no 
decorrer do ano.



 
“Nosso agradecimento à organização da Agrishow por 
promover este espaço que dá visibilidade ao que o 
potencial feminino está fazendo no agro. As mulheres 
têm o dom de fazer florescer o que tocam, e é bonito ver 
a maneira como elas estão contribuindo para esse 
florescimento exponencial do Agro brasileiro, esse agro 
que não para e que alimenta o mundo. Vamos juntas! 
Contem conosco.” 
Myriam Bado de Martins, CEO da Marcher Brasil 

"Senti uma mistura de sentimentos como orgulho por 
estar sendo lembrada para 'representar' um segmento 
em uma feira da importância da Agrishow para o setor 
do agro. Uma sensação de que o trabalho exaustivo que 
estou exercendo, cheio de desafios, está no caminho 
certo e que através deste trabalho e exposição posso 
motivar outras mulheres. Foi muito bacana! Adorei 
participar!" 
Graziela Pereira de Castro, cafeicultora e proprietária 
da "Pietá Café" 

“A Agrishow trouxe para as mulheres o pertencimento ao 
setor que tanto merecemos, um espaço onde elas se 
encontraram e puderam ver produtos e projetos feitos 
para as mulheres! Foi incrível participar do projeto 
“Agrishow pra Elas” e sentir que a equidade está 
caminhando também no Agronegócio! A expectativa 
para 2023 está enorme, tenho certeza que mais uma vez 
irá surpreender!“ 
Andressa Biata, pecuarista  

Espaço exclusivo para 
troca de experiências, 
networking e conhecer 
histórias de outras 
mulheres que fazem
a diferença no agro. 

ATRAÇÕES 2022 - II



PAVILHÃO DOS PRODUTORES ARTESANAIS

O pavilhão reuniu cerca de 40 expositores de 
produtos artesanais como queijos, charcutaria, 
mel, azeites, vinhos, cervejas e café. 

Tivemos a oportunidade de conferir 
14 máquinas que nos fizeram voltar 
no tempo: 

Massey Ferguson 95/ 1975/ Brasil 

John Deere 730/ 1958/ EUA 

CBT 2400/ 1976/ Brasil 

Case 500/ 1963/EUA 

Cockshutt 50/ 1957/ Canadá  

Ursus 451/ 1959/ Polônia  

Lanz bulldog/ 1951/ Alemanha 

Landini 35/ 1959/ Itália  

Ford 8N/ 1951/ EUA 

Massey Ferguson 35X/ 1958/ Inglaterra 

Ford 640/ 1955/ EUA 

Ford 8 BR/ 1962/ Brasil 

Farmall Super H/ 1954/ EUA 

Massey Harris 22/ 1954/ EUA 

Exposição especial para os 
amantes de tratores do Brasil. 

MEMÓRIAS DO CAMPO

ATRAÇÕES 2022 - III



ARENA DE SOLUÇÕES AGRODEMONSTRAÇÕES
DE CAMINHÕES AUTÔNOMOS

ARENA DE DRONES DJI ARENA DO CONHECIMENTO

Pista dedicada à exibição de 
caminhões autônomos, 
onde os visitantes puderam 
acompanhar suas funciona-
lidades que já fazem parte 
da nossa realidade e estão a 
serviço do agronegócio.

Área com exibição de vôos 
de drones, demonstrando 
o quão evoluídos estão 
esses equipamentos atual-
mente e como eles podem 
ser usados no agro.

A Arena do Conhecimento 
contou com palestras, reuniões 
e encontros com players do setor, 
que mostraram tendências, novas 
tecnologias e informações rele-
vantes para o dia a dia e para os 
negócios dos profissionais do 
campo.

Novidades e tecnologias 
para o produtor rural, como  
drones, softwares de gestão 
e monitoramento da produ-
ção, medidores de PH e 
muitas outras soluções para 
o profissional do campo.

ARENA DE INOVAÇÃO

Pavilhão das star-
tups para se relacio-
narem diretamente 
com os produtores, 
apresentando suas 
soluções. 
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AÇÃO DE RECICLAGEM ENERGIA SOLAR HOSPITAL DE MATÃO/SP 

Diversos ecopontos foram 
espalhados pelo evento para o 
público depositar papéis, 
plásticos e metais. Em parceria 
com a empresa Seleta e a 
cooperativa Mãos Dadas, foi 
dado o destino correto a esses 
resíduos. 

Com o objetivo de 
utilizar energia renovável 
e sustentável, foi 
implantado um sistema 
de energia fotovoltaico 
em banheiros da 
Agrishow 2022, em 
parceria com a Ilumisol. 

Um espaço dentro da 
Agrishow 2022 para que o 
Instituto Amor Com Amor 
pudesse arrecadar doações 
ao hospital Carlos Fernando 
Malzoni, em Matão/SP. 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

E MUITO MAIS:

Massey Ferguson 95/ 1975/ Brasil 

John Deere 730/ 1958/ EUA 

CBT 2400/ 1976/ Brasil 

Case 500/ 1963/EUA 

Cockshutt 50/ 1957/ Canadá  

Ursus 451/ 1959/ Polônia  

Lanz bulldog/ 1951/ Alemanha 

Landini 35/ 1959/ Itália  

Ford 8N/ 1951/ EUA 

Massey Ferguson 35X/ 1958/ Inglaterra 

Ford 640/ 1955/ EUA 

Ford 8 BR/ 1962/ Brasil 

Farmall Super H/ 1954/ EUA 

Massey Harris 22/ 1954/ EUA 

A Agrishow reciclou cerca de 52 toneladas de material nessa edição, confira algumas ações:
Leia o artigo completo aqui!

https://digital.agrishow.com.br/sustentabilidade/acao-de-reciclagem-e-gestao-de-residuos-e-destaque-na-agrishow


 
MÍDIAS E DIVULGAÇÃO

Assessoria de imprensa
811 jornalistas presentes

+8mil matérias publicadas

Influencers Digitais
Parcerias com importantes 

associações do setor do 
agronegócio

Retargeting  e Mídia 
Programática 

+148.000 seguidores +98.000 seguidores
SMS para visitantes 

prospects

E-mail marketing Campanha de TV em
+100 cidades

+220 inserções de rádio
em cidades consideradas

pólos agrícolas

Banners online em diversos
portais do setor

Anúncios em revistas e portais



Canal com conteúdos exclusivos, inéditos e com foco no agronegócio. 
Aqui você vê as tendências e novas tecnologias durante todo o ano para os pro�ssionais do setor.

digital .agrishow.com.br/

Acesse agora:

DIGITAL
O CANAL DE CONTEÚDO DA AGRISHOW



 

Conteúdos semanais que te aproxima
de grandes especialistas nas mais variadas 
áreas com excelentes entrevistas, que 
você só encontra nos nossos canais. 

Fique por dentro de histórias pra lá 
de inspiradoras de mulheres que 
fazem a diferença no agro com
o Agrishow Pra Elas.

Plataforma digital da Agrishow, em que 
você pode se conectar com produtores 
de todo o Brasil, entrar em contato com 
expositores e conferir palestras, webinars 
e outros conteúdos sobre o agronegócio. 

E MUITO MAIS... 

Con�ra tudo que a Agrishow está preparando para continuar conectada
com quem é apaixonado pelo agro: 

E X P E R I E N C E
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em  

2023  |  BRASIL

2023
8H ÀS 18H

RIBEIRÃO PRETO

maio01 a 05

Conectando
PESSOAS E TECNOLOGIAS


