MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
PARCEIROS DA REDE AGROSERVICES

Destaque sua empresa
e se liga no agro.

OLÁ, PARCEIRO!
Seja bem-vindo! Aqui, você encontra
as informações necessárias para
desenvolver sua marca em parceria
com a Rede AgroServices.
Esta é uma oportunidade única
para vender seu serviço e/ou produto
diretamente para seu público-alvo,
valorizando sua marca e fazendo seu
negócio render, de forma mais efetiva,
no Programa de Pontos da
Rede AgroServices.
Confira as dicas, siga as orientações
e se liga no agro.

ÍNDICE
Sistema de busca
Abas de serviços agronômicos, serviços de gestão e produtos
Campo de busca

Página do fornecedor
Foto e logotipo da empresa
Descrição da empresa
Área de atuação e expertise
Vídeos e serviços disponíveis
Avaliações
Página de serviço
Foto e descrição do serviço
Área de atuação, expertise e vídeos
Avaliações, peguntas e respostas

Página do consultor
Foto e descrição do consultor
Dicas para foto do consultor
Área de atuação, expertise e vídeos
Avaliações, perguntas e respostas

Aplicação da marca Rede AgroServices
Aplicação principal e grafia correta
Configurações
Reduções
Escala de cores
Fontes
Fundos

Como divulgar sua marca em outros canais
Parceria de sucesso
Facebook
Linkedin
Whatsapp

4
5
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SISTEMA DE BUSCA
Quem acessa o site da Rede AgroServices,
tem diversos meios de buscar por fornecedores,
serviços e consultores. Por isso, é importante
que suas informações estejam sempre claras,
completas e preenchidas da maneira correta.

ABAS DE SERVIÇOS AGRONÔMICOS,
SERVIÇOS DE GESTÃO E PRODUTOS
Fornecedores e consultores podem ser procurados pelos serviços prestados,
nas abas “Serviços agronômicos” e “Serviços de gestão” e, também, na coluna
“Fornecedores”.
Já os bens que são resgatados com pontos, são encontrados por marcas
principais ou categorias, na aba “Produtos”.

CAMPO DE BUSCA
Além dos meios anteriores, os produtores, fornecedores e seus serviços também
podem ser encontrados pelo campo de pesquisa “Busque um produto/serviço”.

ABA SERVIÇOS AGRONÔMICOS
ABA SERVIÇOS DE GESTÃO
ABA PRODUTOS
CAMPO DE BUSCA
COLUNA FORNECEDORES

PÁGINA DO FORNECEDOR
Para ajudá-lo a desenvolver um conteúdo claro
e convidativo, preparamos algumas dicas essenciais
para promover sua empresa e despertar o interesse
dos clientes.
É nessa página que constará todas as informações,
como área de atuação, expertise e serviços prestados.

IMAGEM DA EMPRESA
LOGO DA EMPRESA
DESCRIÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO
EXPERTISE

VÍDEOS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

AVALIAÇÕES

FOTO E LOGOTIPO DA EMPRESA

FOTO DA EMPRESA
Para que a
apresentação da
sua empresa seja
agradável, escolha
uma imagem que
representa sua
empresa com uma
boa resolução
e seguindo as
especificações
abaixo.
Tamanho
recomendado:
1200x642px
Formatos permitidos:
JPG e PNG

LOGO DA EMPRESA
Para que a
apresentação da
sua empresa seja
agradável, utilize seu
logotipo com uma boa
resolução e seguindo
as especificações
abaixo.
Tamanho
recomendado:
400x200px
Formatos permitidos:
JPG e PNG

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

DESCRIÇÃO
Aqui é onde você
deve falar sobre sua
empresa, para que seu
público o conheça
melhor. Procure inserir
informações claras
e objetivas, para que
o leitor entenda a
atividade e o perfil
do seu negócio.
Isso pode fazer a
diferença na hora de
destacar-se como
empresa.

ÁREA DE ATUAÇÃO E EXPERTISE

ÁREA DE ATUAÇÃO
Explique qual
a abrangência de
atuação da sua
empresa, deixando
claro o foco do trabalho
que desenvolve, os
estados em que a
empresa atua e se há
público-alvo específico.
Foque sempre nos
pontos principais e
utilize palavras-chave,
para ser claro e ajudar
no entendimento
do leitor.

EXPERTISE
É um espaço para
explorar os principais
diferenciais da sua
empresa e mostrar
por que o cliente
pode confiar nela.

VÍDEOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS

VÍDEOS
Para sua página
ficar ainda mais
completa,
utilize vídeos
relacionados
à empresa ou
depoimentos sobre
ela. Isso passa
credibilidade
ao seu público e
facilita o entendimento
do assunto.
Os vídeos devem ser
publicados no YouTube.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Aqui é onde aparecem
todos os serviços que
sua empresa oferece.
Esta informação será
puxada automaticamente
do sistema. Fique atento,
para ver se constam todos
os serviços da sua empresa
disponíveis para resgate
através da plataforma.

AVALIAÇÕES

AVALIAÇÕES
Quando receber
uma avaliação,
procure identificar os
pontos importantes:
– Se a avaliação for
negativa, entenda o
motivo e revise os
serviços prestados,
para melhorar seu
desempenho futuro.
– Se a avaliação for
positiva, parabéns!
Procure continuar
atendendo o cliente
sempre com excelência.

PÁGINA DE SERVIÇO
Dentro da página do fornecedor,
você encontra a página de serviço:
uma página para apresentar os
detalhes de cada serviço.

FOTO DO SERVIÇO

É fundamental manter essa página
sempre atualizada, pois é ela que
o cliente acessa para obter mais
informações sobre o serviço e para
resgatá-lo. Confira as dicas que
preparamos para você preenchê-la
da forma ideal.

DESCRIÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO
EXPERTISE

VÍDEOS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

AVALIAÇÕES

FOTO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FOTO DO SERVIÇO
Uma imagem
de qualidade é
essencial para atrair
a atenção do seu
público. Por isso,
procure sempre
utilizar uma foto
com boa resolução,
iluminação e
que represente
o serviço em
questão, seguindo
as especificações
abaixo.
Tamanho
recomendado:
640x480px
Formatos permitidos:
JPG e PNG

DESCRIÇÃO
Aqui é onde você
deve explicar sobre o
serviço, para que seu
público entenda o que
você oferece. Procure
inserir informações
claras e objetivas, para
que o cliente entenda
como o serviço é
prestado. Isso pode
fazer a diferença na
hora da escolha.

ÁREA DE ATUAÇÃO, EXPERTISE E VÍDEOS

ÁREA DE ATUAÇÃO
Explique qual a
abrangência de
atuação do serviço,
deixando claro
o foco do trabalho
que desenvolve,
os estados em que
o serviço pode
ser prestado
e se há um
público-alvo
específico. Foque
sempre nos pontos
principais e utilize
palavras-chave, para
ser claro e ajudar no
entendimento do leitor.

EXPERTISE
Mostre ao seu público
as competências
técnicas e experiência
que a empresa possui
na prestação do
serviço em questão.
É um espaço para
explorar os principais
benefícios que o
serviço pode agregar
ao cliente.
VÍDEOS
Para sua página ficar ainda
mais completa, utilize
vídeos explicativos sobre
seu serviço ou vídeos com
depoimentos sobre ele.
Isso passa credibilidade
ao seu público e facilita
o entendimento de como
o serviço é prestado.
Os vídeos devem ser
publicados no YouTube.

AVALIAÇÕES, PEGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

AVALIAÇÕES
Quando receber
uma avaliação,
procure identificar os
pontos importantes:
– Se a avaliação for
negativa, entenda o
motivo e revise os serviços
prestados para melhorar
seu desempenho futuro.
– Se a avaliação for
positiva, parabéns! Procure
continuar atendendo
o cliente sempre
com excelência.

Responda às
perguntas com
agilidade e seja
cordial.
Assim, você mostra
profissionalismo e
interesse em entender
as necessidades
dos seus clientes.
Procure responder
sempre, abertamente,
e coloque-se
à disposição.

PÁGINA DO CONSULTOR
Exclusiva para agroespecialistas e consultores autônomos
que não possuem página de fornecedor. Essa será a
página em que você apresentará sua expertise, área de
atuação e serviço prestado disponível para resgate.
Ter um bom destaque na sua comunicação é fundamental
para despertar o interesse no seu serviço. Para ajudá-lo
nesse desenvolvimento, preparamos algumas dicas para
você preencher sua página de consultor, de forma ideal,
e atrair, cada vez mais, seu público.

FOTO DO CONSULTOR

DESCRIÇÃO
ÁREA DE ATUAÇÃO
EXPERTISE

VÍDEOS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

AVALIAÇÕES

FOTO E DESCRIÇÃO DO CONSULTOR

FOTO DO CONSULTOR
Uma imagem
de qualidade é
essencial para atrair
a atenção do seu
público. Por isso,
procure sempre
utilizar uma foto
com boa resolução,
iluminação e que
o represente e
passe confiança aos
clientes, seguindo
as especificações
abaixo.
Tamanho
recomendado:
600x503px
Peso máximo:
03mb
Resolução:
72 a 100 dpis
Formatos permitidos:
JPG e PNG

DESCRIÇÃO
Esta área funciona
como um breve
currículo. Aqui é onde
você deve falar um
pouco mais sobre
você, para que seu
público entenda o que
você oferece. Procure
inserir informações
claras e objetivas,
para que o leitor
entenda os detalhes.
Isso pode fazer
a diferença na hora
da escolha.

DICAS PARA FOTO DO CONSULTOR

ALINHE A CÂMERA
ARRUME OS CABELOS
Faça um penteado
que usaria
normalmente.
Não use chapéus
e/ou outros
acessórios que
cubram a cabeça,
a não ser que você
vista algo diariamente
por razões religiosas
ou de saúde.
Se esse é seu caso,
o rosto deve ficar
completamente
exposto, sem cobrir
a linha do cabelo
ou sombras em
nenhuma parte.

Posicione a câmera
entre seu rosto e
tronco, deixe os
ombros alinhados e
olhe para a frente.
O ideal é que a
cabeça cubra
aproximadamente 50%
da fotografia. Essas
medidas devem ir da
ponta do queixo ao
topo da cabeça.

POSTURA
Sua postura deve ser aberta e confiante; os ombros
devem ficar relaxados e para trás. Não tente evitar
o “queixo duplo” olhando de cima para baixo,
isso alargará seu pescoço. Uma alternativa mais
apropriada é colocar o queixo ligeiramente para a frente,
só um pouco mais do que deixaria normalmente.

DICAS PARA FOTO DO CONSULTOR

VISTA-SE DE ACORDO
SORRIA
Use um sorriso
natural e discreto,
sem mostrar os
dentes, ou use uma
expressão facial
neutra. Você deve
tentar parecer seu
melhor, sem exagerar,
e não deixe de seguir
as instruções do
fotógrafo; ele avisará
se a foto não estiver
natural. Caso use
maquiagem, passe a
mesma quantidade
de sempre.
Entretanto, se não
tem esse costume,
não exagere para tirar
a foto. Lembre-se
de ficar com a mesma
aparência de sempre.

Use roupas
sem estampas,
preferencialmente lisa,
e em tons sóbrios.
Prefira roupas
confortáveis e que
o deixem bem.
Não use nada muito
chamativo, para que o
foco da foto seja você,
e não suas roupas.
A camisa é a parte
mais importante,
pois é ela que
aparecerá na foto.
Não recomendamos
o uso de uniformes
e similares (como
roupas camufladas).

DICAS PARA FOTO DO CONSULTOR

ACESSÓRIOS
Não exagere nas bijuterias.
Recomendamos que você
tire os óculos. Os óculos
com lentes incolores
são permitidos, mas eles
podem causar reflexos.
A não ser que você
realmente não abra mão
deles, é preferível
tirá-los na hora da foto.
Caso precise
usá-los e o reflexo dificulte,
abaixe-os levemente ou
pergunte se o fotógrafo
pode desligar o flash
da câmera. Retoque a
maquiagem. Caso você
tenha a pele oleosa, é uma
boa ideia passar um pouco
de pó compacto para
amenizar o brilho. Veja se o
batom está bem passado e
se os olhos estão borrados.

EVITE SELFIES
Selfies podem ser
eficientes, mas dão
um tom impessoal
e não profissional.
Recomendamos
que a foto seja feita
com um fotógrafo.

ÁREA DE ATUAÇÃO, EXPERTISE E VÍDEOS

ÁREA DE ATUAÇÃO
Em um breve texto,
explique como
funcionam seus
serviços.
Foque sempre
nos pontos
principais e utilize
palavras-chave, para
ser claro e ajudar
no entendimento
do leitor.

EXPERTISE
Mostre ao seu público
os benefícios que você
pode trazer para ele e
para seus negócios.
VÍDEOS
Para sua página ficar ainda
mais completa, utilize
vídeos explicativos sobre
algum serviço e/ou vídeos
com depoimentos sobre ele.
Isso passa credibilidade
ao seu público e facilita o
entendimento do assunto
Os vídeos devem ser
publicados no YouTube.

AVALIAÇÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

AVALIAÇÕES
Quando receber uma
avaliação, procure
identificar os pontos
importantes:
– Se a avaliação for
negativa, entenda o
motivo e revise os serviços
prestados para melhorar
seu desempenho futuro.
– Se a avaliação for
positiva, parabéns! Procure
continuar atendendo
o cliente sempre com
excelência.

Responda às
perguntas com
agilidade e seja
cordial. Assim,
você garante
a fidelidade dos
seus clientes.
Procure responder
sempre, abertamente,
e coloque-se
à disposição

APLICAÇÃO DA MARCA
REDE AGROSERVICES
Graficamente, a marca da Rede AgroServices
se expressa em um movimento crescente,
indo de ícones menores para outro
maior e integrado. Esses ícones menores são
representações individuais das atividades
e/ou dos atores que compõem
o agronegócio. Já o ícone maior e integrado
traduz o futuro que buscamos produzir,
com todos trabalhando em rede.
Se liga no desenvolvimento do agronegócio.

APLICAÇÃO PRINCIPAL E GRAFIA CORRETA
A utilização da marca associada à assinatura é a aplicação prioritária tal qual
sua aplicação em CMYK para impressão e RGB para aplicação digital.
Sempre que aparecer em textos, “Rede AgroServices” deve ser grafada com as letras “R”, “A” e “S”
em caixa alta e sem espaço entre os termos “Agro” e “Services”.

APLICAÇÃO PRINCIPAL

CONFIGURAÇÕES
A utilização do logotipo isolado é permitida
em algumas peças gráficas.
Contudo, deve ser cautelosa, para que
não haja descaracterização da marca.
A marca também possui uma grande
flexibilidade de aplicações e formatações,
conforme os exemplos ao lado:

APLICAÇÃO PRINCIPAL

APLICAÇÃO LOGOTIPO

APLICAÇÃO ISOTIPO

APLICAÇÃO IMAGOTIPO

REDUÇÕES
Para garantir a reprodução legível da marca, foi estabelecida a redução máxima para
cada uma das suas assinaturas. Deve-se respeitar a proporção entre os elementos de
cada assinatura, não podendo haver nenhum tipo de alteração nas respectivas formas
e nos espaçamentos, para não comprometer a legibilidade.
VERSÃO DIGITAL

VERSÃO IMPRESSA

COM ASSINATURA

COM ASSINATURA

160 PX

30 MM

SEM ASSINATURA

SEM ASSINATURA

120 PX

20 MM

ESCALA DE CORES
As cores têm grande importância na identificação visual da marca e otimizam o
reconhecimento por parte do público.
As relações abaixo apresentam as especificações técnicas na escala para aplicação digital, a partir do sistema
de cores RGB e impressão em Quadricromia, escala CMYK.

VERSÃO DIGITAL RGB
R 109
G 110
B 113
R 096
G 187
B 070
R 017
G 145
B 208

VERSÃO IMPRESSA CMYK
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 70
C: 65
M: 0
Y: 100
K: 0
C: 80
M: 30
Y: 0
K: 0

FONTES
A uniformização da tipografia é um recurso capaz de conferir unidade visual e,
consequentemente, otimizar o reconhecimento da marca. Para materiais de caráter
institucional, deve-se utilizar as famílias Raleway, Fira Sans e Arial, nas seguintes
variações:
PRINCIPAL

SECUNDÁRIA

A Fira Sans é a fonte principal
da Rede AgroServices, utilizada
geralmente para títulos e destaques.
Use apenas os listados abaixo:

A Raleway é a fonte secundária da Rede
AgroServices, utilizada geralmente para
textos e legendas. Use apenas os listados
abaixo:

Fira Sans Regular		
Fira Sans Bold		
Fira Sans Ultra		

Raleway Regular		
Raleway Bold		
Raleway Black		

Italic
Bold Italic
Ultra Italic

Italic
Bold Italic
Black Italic

FONTE DE SISTEMA
Como fonte de sistema, para html ou onde não há escolhas de fontes, utilizamos Arial,
por ser fonte padrão na internet e na maioria dos sistemas.
Arial Regular			
Arial Black			

Italic
Black Italic

FUNDOS
Para permitir maior flexibilidade
na aplicação da marca, é possível
aplicá-la com as cores originais
sobre fundos homogêneos e claros,
até uma porcentagem equivalente a
30% da saturação total da cor ou da
imagem, preferencialmente.

Para aplicações em fundo escuro,
deve-se optar pelo melhor
contraste e legibilidade da marca,
tanto em versão cromática quanto
monocromática.

COMO DIVULGAR SUA MARCA
EM OUTROS CANAIS
Além do site da Rede AgroServices,
você pode divulgar sua marca em outros canais,
como Facebook, LinkedIn e WhatsApp.
Também é importante que suas informações
estejam padronizadas e completas nesses canais,
para destacar-se e valorizar ainda mais sua marca.
As redes sociais estão sempre atualizando-se
e, eventualmente, disponibilizando novos formatos
e especificações. Fique sempre atento a essas
atualizações, para produzir e adaptar seus
conteúdos da maneira correta.
Se liga no desenvolvimento do agronegócio.

PARCERIA DE SUCESSO
A Rede AgroServices é uma
plataforma que promove
a integração dos atores
do agronegócio e busca
o desenvolvimento do setor
que mais cresce no Brasil.
Quando você é parceiro
da Rede Agroservices,
você contribui com a construção
de um agronegócio mais sólido
e fica por dentro de notícias,
informações e tudo o que
acontece. Além disso,
as pessoas podem cadastrar
cases de sucesso, para dar
ainda mais credibilidade
aos seus negócios.
Seja um parceiro da Rede
AgroServices e se liga no agro.

FACEBOOK
Você pode veicular seu serviço
no Facebook. Para fazer seu post,
basta inserir a foto selecionada e aplicar
o texto, lembrando das dicas de imagem
e conteúdo.
Além disso, o Facebook permite uma
linguagem diferenciada e possibilita que
você mostre um conteúdo com um tom
um pouco mais informal, já que é um
canal onde você pode aproximar-se do
seu público de uma maneira mais direta,
porém com um diálogo mais leve,
sem tom de varejo. É importante que, na
comunicação, você tenha seu próprio
site, para auxiliar a divulgação.
DIMENSÕES
Foto: 1080x1080px
Texto: máximo de 300 caracteres
(contados com espaços)

empresa
Texto

Texto breve que
desperte o interesse
do leitor.

Foto de boa
qualidade que
revele seu serviço.

Logo AgroServices:
aplicar no canto
inferior direito.

LINKEDIN
Por ser um canal específico para
contatos profissionais e vagas de
emprego, o LinkedIn permite um grande
alcance de pessoas que estão no
setor do agronegócio, além de outros
mercados. Portanto, é importante que
seu conteúdo seja mais objetivo e que
tenha uma linguagem com um tom
sóbrio, um pouco mais formal, para
atingir profissionais da sua área de forma
mais efetiva. Para divulgar no LinkedIn,
é necessário inserir a foto desejada e
escrever um título breve, porém
que chame atenção para seu negócio,
pois o limite de caracteres é curto.
Uma das técnicas publicitárias para criar
conteúdo é “falar tudo, dizendo pouco”,
o que se aplica muito bem aos títulos do
LinkedIn. Depois, discorra seu texto com
o que deseja passar ao seu público.

Empresa
Texto

Título curto que
chame a atenção dos
profissionais da rede.
Foto de boa
qualidade que
revele seu serviço.

DIMENSÕES
Foto: 1200x627px
Texto: máximo de 163 caracteres
(contados com espaços)

Logo AgroServices:
aplicar no canto
inferior direito.

WHATSAPP
Outro canal importante é o WhatsApp.
Nele, você pode divulgar a sua marca,
enviando conteúdo em formato de
texto. O importante é que o texto de
apresentação leve seu cliente ao
conteúdo original. Você pode também
fazer um conteúdo em vídeo.
Para isso, reserve um local adequado,
sem interferências sonoras e que tenha
uma boa iluminação. Feito isso, basta
divulgar no próprio aplicativo WhatsApp.
DIMENSÕES
Largura da peça: 1000x1000px
Texto: sem limites específicos

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE ESTE GUIA,
ESTÁ PREPARADO PARA VEICULAR SEU NEGÓCIO
EM TODAS ESSAS MÍDIAS E ATRAIR AINDA MAIS CLIENTES!

FAÇA BOM USO E SUCESSO!

