Apresentação da Revista Agroanalysis

A Revista Agroanalysis
A Agroanalysis é a revista de gestão da Fundação Getulio Vargas que oferece informações
precisas e relevantes para a tomada de decisão no agronegócio. Contando com uma equipe de
colaboradores formada pelos melhores profissionais e estudiosos do setor agropecuário, em suas
edições mensais o leitor encontra matérias sobre meio ambiente, ciência e tecnologia, mercado
internacional, legislação, pesquisa e desenvolvimento, negócios, cadeias produtivas, conjuntura
econômica e setorial, entre outros assuntos.

A imparcialidade e seriedade com que a informação é tratada, assim como a qualidade de seus
artigos, fazem da Agroanalysis uma das mais importantes publicações formadoras de opinião
voltada para o setor.

Com tiragem média de 4.500 exemplares/mês, a Agroanalysis é enviada para assinantes
localizados em todo o Brasil e para importantes instituições ligadas ao agronegócio nacional,
como Embrapa, EMATER, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), União da
Indústria Canavieira de São Paulo (UNICA), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB),
Sociedade Rural Brasileira (SRB), universidades com cursos de ciências agrárias, entre outros.

A Agroanalysis também possui um site na internet, por onde é possível ter acesso a todas as
matérias publicadas na revista desde a edição de junho de 2006. Nos últimos 6 meses de 2015, o
número médio de acessos gerados por mês foi de 14 mil, segundo o Google Analytics.

De acordo com pesquisa recente, 91,6% dos leitores manifestaram opiniões positivas sobre a
Agroanalysis. Além disso, 85,3% deles afirmam não existir outra publicação no Brasil que tenha o
mesmo perfil ou que aborde os assuntos tratados com a mesma qualidade. Ou seja, temos a
aprovação absoluta de nossos leitores, e nenhuma outra revista do setor agropecuário oferece
informação semelhante.
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Opiniões quanto a confiabilidade da

Opiniões quanto a atualização da Informação

informação

A Agroanalysis é vendida somente por assinatura e distribuída em todo o Brasil.
Aproximadamente 36% das revistas produzidas todos os meses são enviadas para destinatários
da região Sul. A segunda região que mais recebe a Agroanalysis é a Sudeste, com 32%, seguido
da região Centro-Oeste, Nordeste e Norte com 20%, 9% e 3%, respectivamente.

Distribuição regional dos leitores da revista impressa
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Distribuição regional dos leitores que acessam o site
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Principal atividade profissional dos leitores da revista impressa
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A maioria dos assinantes são produtores rurais (29,1%), seguidos por profissionais do setor
publico (16,4%), acadêmicos (12,7%), profissionais de empresa agrícola (9,7%), Profissionais do
setor de máquinas, sementes e insumos (8,5%), consultores independentes (8,5%), profissionais
do setor financeiro (4,8%), profissional de cooperativas (4,2%), estudantes (3%), bibliotecário
(1,2%) e outras (1,8%).
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