


 Eng. Agrônomo pela UNESP Botucatu – 

1996; 

 Pós Graduação em Adm. Rural – UFLA; 

 MBA em Gestão Agronegócio – FGV; 

 MBA em Marketing – FIA/USP; 
 

 Atuou como Adm. Rural, Consultor e 

Executivo nas áreas de Vendas & 

Marketing em vários segmentos do 

Agronegócio; 

 Fundou em 2016 a R2M para ajudar 

empresas do Agro, a fazer a diferença no 

mercado, quando se trata de Vendas & 

Mkt.  

Loyola – Diretor Executivo / CEO 

Experiência Profissional: 21 anos no Agronegócio (dentro e fora porteira)  

Fazenda Arari 
 Milho é o nosso negócio 

Faz. Boa Estrela 



Propósito  

“Ofertar soluções para ajudar as empresas do 

Agronegócio, a tomarem melhores decisões nas áreas 

de Vendas & Marketing,  afim de se obter  melhores 

performances e resultados”  



Transformações: Tecnologia e Inovação 



“Temos apenas duas fontes de vantagem competitiva” 

 

 

Vantagem competitiva: Estratégia centrada no cliente 

Jack Welch, sobre a estratégia 
competitiva 

2. A capacidade de transformar esse 
conhecimento em ação mais rápido que 

nossa concorrência. 

 
Experiência 

1. A capacidade de aprender mais sobre 
nossos clientes e mais rápido do que 

nossa concorrência.  

Conhecimento 



Dado 

Informação 

Conhecimento 

Ação 

Transformações: Tecnologia e Inovação 



2.835 entrevistas (com 212 questões) com agricultores e produtores de animais em 15 
Estados, incluindo MAPITOBA: 

- Idade Média de 46,5 anos; 

- 21% tem curso superior (Agronomia:42%, Veterinária:9% e Adm. Empresas:7%); 

- Em 4 anos a presença feminina em funções de decisão saltou de 10% para 31%; 

- Maior parte dos produtores navegam pelas redes sociais e usam WhatsApp;  

- 96% possuem celular (17% na pesquisa anterior em 2013) e 61% smartphones; 

- Possuem orgulho de sua profissão e se dizem confiantes no futuro do setor; 

- 99% recebem informações via TV aberta, pelo rádio (75%) e 42 % acessam a internet; 

- 27% dos entrevistados leem revistas e 93% preferem as versões impressas. 

Perfil Atual do Cliente Final   



Transformações: Tecnologia e Inovação 



Business 
Intelligence para 
apoiar decisões 

estratégicas 

Mapeamento de 
Potencial de 
Mercado por 

Cultivo 
e Município (ha) 

Integração de 
dados de venda: 

Fabricante / 
Canais de venda 

Automatização e 
Gestão de  
Demoplots 
(Campos 

Demonstrativos) 

Plataforma de 
Capacitação 
Virtual para 

Programas de 
Treinamento 

Performance 
Campanhas de 

Marketing e 
Relacionamento 

Auditoria de 
Estoque e 

Faturamento em 
Canais de Venda 
do Agronegócio 

Agencia 
Comunicação e 
Assessoria de 
Imprensa p/ 

Agro 

Viagens Técnicas 
para Produtores 
e Distribuidores 

p/ 
Relacionamento 

Software de CRM 
focado em 
revendas e 

Cooperativas do 
Agronegócio 

Transformações: Tecnologia e Inovação em 

Produtos 



Transformações: Tecnologia e Inovação em 

Serviços 



Transformações: Tecnologia e Inovação na 

Gestão 



Presença nas Mídias Digitais com conteúdo 

relevante 

@r2mconsultoria 

ready2market.com.

br 

r2m_consultoria       

in/company1526054
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• Tenha uma ampla educação em tecnologia; 

• Seja curioso e questione tudo; 

• Faça as coisas pelas razões certas; 

• Você tem que beijar muitos sapos para encontrar um príncipe; 

• Trabalhe em coisas que lhe dão prazer e energia; 

• A vida passa muito rápido. Portanto, “Make different and enjoy”. 

 Alguns conselhos para quem deseja inovar  



José Alexandre 

Loyola 

Fundador / CEO 

+55 14 3361-7008 

+55 14 99810-1900 

loyola@ready2market.co

m.br  

www.ready2market.co

m.br 

@r2mconsultoria r2m_consultoria agromarketing10 in/company ready2market 

MUITO OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE !!! 
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