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INTRODUÇÃO
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O agronegócio brasileiro vem desempenhando nos últimos anos papel
fundamental no crescimento e no desenvolvimento do país, com expressivos saltos na produção e na geração de empregos.
Um dos motivos para essa expansão é o aumento de produtividade em razão
do estilo de gestão, da complementariedade de ideias e do poder da diversidade.
Para melhor entender esse efeito positivo, a pesquisa “Todas as Mulheres do
Agronegócio”, encomendada pela ABAG e com o patrocínio da Bayer, DuPont,
Adama, Matsuda e Yara, surgiu da necessidade de aprofundamento no tema
Mulher do Agronegócio Brasileiro”.
Nesse ano, a pesquisa teve abrangência nacional, com distribuição de amostra em todas as unidades da federação, contemplando os diferentes portes de
dentro e depois da porteira), de modo a traçar um retrato completo das mulheres que atuam no setor.
Iniciativas como essa trazem informações importantes, geram oportunidades
de discussões sobre a diversidade no mercado de trabalho e o agronegócio
pode demonstrar também nesse tema seu protagonismo.
Boa leitura!
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OBJETIVO E METODOLOGIA

A pesquisa é quantitativa, valendo-se de amostraAs entrevistas, realizadas pelo telefone, abordavam
os seguintes temas:

PERfIL DA PROPRIEDADE
RURAL

SETORES DE ATUAçãO

Com base nas respostas sobre Valores, Atitudes, Interesses e Opiniões, foi realizada uma segmentação
tivariada, em dois estágios. Inicialmente, o conjunto
de perguntas foi analisado utilizando-se análise fatorial que reduziu o conjunto de perguntas a 14 fatores: Percepção de equidade de gênero; Preocupação
com a aparência; Importância do casamento e maternidade; Valorização do sertanejo e country; ReaImportância da carreira e do trabalho; Preferência
pela vida no campo; Ideias liberais; Elevado nível de
estresse; Empreendedorismo; Valores tradicionais;
Preferência pelos canais da TV paga; Preferência por
programação rural na TV.
Em seguida foi utilizada a técnica de análise de cluster
que revelou a existência de sete grupos de mulheres

JORNADA DE TRABALHO

I. ESPíRITO LIVRE
fAMíLIA E SUCESSãO

II. GESTORAS EfICIENTES
III. PODEROSAS

ANSEIOS E PREOCUPAçõES

VALORES, ATITUDES,
INTERESSES E OPINIõES

IV. INDEPENDENTE CONVICTAS
V. EXECUTIVAS
VI. GUERREIRAS
VII. MãES LENDÁRIAS

FICHA TÉCNICA
Método de pesquisa:
descritivo estatístico
Método de coleta de dados:
entrevistas telefônicas
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Amostra: 862 mulheres
Margem de erro: 3,3%
95%

Método de seleção dos
respondentes:

Período de realização:
junho a julho de 2017

Universo:
todas as mulheres que atuam
no agronegócio, antes, dentro
e depois da porteira

O IPESO é registrado no
Conselho Regional de Estatística
CONRE 3ª Região sob número 5855
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PERFIL DA AMOSTRA
A amostra de 862 entrevistadas contemplou mulheres
da porteira”, ou seja, todas as atividades incluídas na
cadeia de suprimentos e serviços que atendem as propriedades rurais. Contemplou também as mulheres que
atividades e responsabilidades relacionadas com
a
propriedade rural. Inclui ainda as mulheres que atuam
armazenamento, industrialização, distribuição e comérpesquisa, mas buscou-se desde o início uma proporção
teira” o tamanho da propriedade em hectares, alqueires
e, considerando o município brasileiro onde está situadade. Praticamente a metade das mulheres que atua
-

-

-

preocupação esteve presente para evitar que as mulhesentadas na pesquisa.
representativa da realidade das mulheres brasileiras que

Tamanho da
propriedade rural (%)
10,9
13,5
49,5

26,1

com a população brasileira que reside em cada uma das

Classificação em
relação à cadeia (%)
13,9

13

Minifúndio
Pequena propriedade
Média propriedade
Grande propriedade

Região do país que reside (%)
16,3

73,1

11,3

22,1
26,5

Antes da porteira
Dentro da porteira
Depois da porteira

23,8

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
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PERCEPÇÃO DO CONCEITO
DE AGRONEGÓCIO

O reconhecimento das cadeias produtivas e o entendi-

e compreendidos pelas mulheres atuantes na área. É o
que evidencia a pesquisa ao constatar que as mulheres
-

espaço no mercado de trabalho como um todo, em um
pesquisa mostra que elas também estão presentes nos

Posição no setor (%)

de maneira isolada cada etapa do processo. Dentre as
sumos e equipamentos, a atividade propriamente dita na
resultado deste trabalho, completando o ciclo produtivo.
monstrando que há um envolvimento e interesse das mulheres pelo setor no qual atuam.
Por meio desses resultados, é possível constatar como
anos no país, tem alcançado o objetivo, contribuindo para

30,5
59,2
10,4

Proprietária ou sócia
Diretora, gerente, administradora,
coordenadora
funcionária, colaboradora

pecuária, com maior destaque para propriedades que
contemplam as duas atividades. Além disso, também é
nessas propriedades. Essa representatividade comprova
mulheres envolvidas em ramos também variados do uni-

-

Setores de atuação (%)

Grandes propriedades rurais e sua
produção

2,3

Insumos

3,4

Pequenas e grandes propriedades
rurais e sua produção

7

Propriedade rural

73

Pequenas agroindústrias

0,4

Agroindústria

2,1

fornecedor de serviços

3

Agroindústrias e propriedades rurais

0,8

9,7

6

Frases que combinam
com agronegócio (%)

Comércio

2,8

Cooperativas

3,7

Governo

2,3

Toda a cadeia produtiva, insumos,
equipamentos, propriedades rurais,
indústrias, transportadoras e
armazenagem

89,5

MULHERES RURAIS E URBANAS
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lheres rurais mais jovens são as mais atraídas para a cidade em busca de mais oportunidades.
lhadoras rurais, optem por morar nas cidades, mas continuem com a lida na atividade rural. O que elas querem
é nada mais que melhor qualidade de vida, como acesso
da metade reside na zona urbana e trabalha na área rural.
Mais da metade das mulheres mora na cidade e trabalha
cresceu, trabalha no campo e também mora na proprieponto essencial de sua vida, hábitos e cultura.
morem na propriedade e sim nas cidades, e a produção
é que as mulheres naturalmente são mais empreendedoras. Elas trabalham muito e ainda se dedicam como

Campo ou cidade (%)

Outras atividades (%)
5,6

16,5
29,1

14

50,5
29,9
54,4
Mora na propriedade rural
Mora na cidade
Mora um pouco em cada lugar

Não exerce
Comércio / Indústria/ Serviço
Serviço público
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DIFICULDADES LIGADAS AO GÊNERO

PRECONCEITO X TRABALHO
-

dos, entretanto, demonstram mais do que isso, revelanmeza das entrevistadas ao sentenciar que o preconceirada para as atividades que realiza, declarada pela maioria das participantes, ilustra como uma parcela conside-

virtude tanto no campo individual quanto no coletivo, em
ambientes cada vez mais competitivos.
Se esta amostra sustenta um cenário de maior aceitaque homens não levaram a sério ou duvidaram da habilidade e da capacidade das mulheres.
determinadas atividades, abre-se outro viés interessante
-

e o direito de ocupar o mercado.
sideram parcialmente preparadas. Ao reconhecerem os
lam saber que é preciso buscar permanentemente mais
-

Preconceito com
mulheres (%)

-

das atividades considerada apropriada para homens e
mulheres.

Problemas de liderança
por ser mulher (%)
8,8

25,8

30

0,9

11,7
8

9,4

61,1

44,2
Nenhum preconceito
Preconceito sutil
Preconceito evidente

Nenhum problema
Sim, não foi levada a sério
Sim, duvidaram da habilidade
Sim, duvidaram do conhecimento
Sim, duvidaram da capacidade
de negociar
Outros
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Homens ou mulheres %
Dirigir máquinas agrícolas

90,7

9,3

Dirigir caminhão

90,2

9,8

0

Colher hortfruti

94,8

2,6

2,7

Capinar

69,2

fazer compras de insumos

94,5

4

1,5

Tomar empréstimos

96,5

2

1,3

Contratar funcionários

95,9

1,7

2,3

Pagar funcionários

96,4

1,2

2,4

Demitir funcionários

95,8

1,9

2,3

Vender a produção

96,2

2,8

1

Conquistar novos clientes

95,8

1,2

3

Participar de congressos e feiras do setor

97,1

0,5

2,4

Negociar a compra de novas propriedades

94,1

Carregar caminhão

29,5

Negociar a compra de máquinas agrícolas

88

Manusear e aplicar defensivos agrícolas

72,7

Manusear e aplicar vacinas e antibióticos

87,6

Preparo do solo e aplicação de adubo

80,1

Dirigir os negócios

98,3

30,6

0

0,2

4,8
70,4

1,2
0,1

11,3
27,1

0,7
0,2

12,1

0,4

19,4

0,5
0,1

Ambos os sexos

Homens

1,6

Mulheres

Sentem-se preparadas (%)
3,6

40,9
55,5

Totalmente preparada
Parcialmente preparada
Não se sente preparada
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MULHERES QUE TRABALHAM

O trabalho da mulher no campo apresenta-se como objeto
tante.
-

to no campo e o interesse das mulheres no setor abriram
mulheres na atividade rural.

-

Evidentemente essa participação da mulher na produção
-

Vínculo trabalhista (%)
4,2

balho numa propriedade rural não pode esperar , é uma
rotina que se repete diariamente. Quando analisados o
tempo dedicado ao trabalho no campo, a pesquisa aponta

7,2
21

dor rural pode ainda se aposentar por idade (65 anos para

20
8,8

38,8

Com quantos anos pretendem
parar de trabalhar (%)

CLT carteira assinada
PJ consultora
Sócia/proprietária
Autônoma
Temporária
funcionária pública

Últimas férias (%)
Nos últimos 12 meses

26,2

17,2

19,6

18
19

35,4
11,7

Faz mais de 1 ano

9,2

Menos de 60 anos
Com 60 anos
Com 65 anos
Com 70 anos

5,7

Mais de 70 anos

9,3
4,2

Faz mais de 2 anos

24,5% Nunca tirou férias
Remunerada

10

Não remunerada
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FAMÍLIA

Atualmente, a participação das mulheres pode ser notada em todas as áreas do setor rural. São proprietárias,
-

máquinas, ainda que sejam a minoria. Apesar da resisbarreira.

que elas se mantenham ou entrem para a atividade,
-

dem com os parceiros e contam com o apoio de demais
-

-

-

-

-

Porquê escolheu
trabalhar na área (%)
2,2

10,7

36,2
34

1,4

15,6

Oportunidades de trabalho
Membros da família já atuavam
Proprietária/sócia da propriedade
Proprietária/sócia da empresa
Gosta da vida no campo
Outras
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Filhos menores
de 18 anos (%)
Planos de ter filhos (%)
3,8

32,1

28,7

47,6
64,1

3,4

20,3

Sim, querem engravidar até 2018
Sim, querem engravidar após 2018
Sim, querem adotar

Divisão das tarefas
domésticas (%)
13,4

7,8

8
7,2

Gostariam que os filhos
continuassem com as
atividades da propriedade (%)

20,9
22,8

4,1
42,7
As atividades são divididas, têm
empregada doméstica

73,1

Cônjuge e familiares ajudam pouco,
têm empregada doméstica
Têm apenas empregada doméstica
As atividades são divididas, não têm
empregada doméstica
Cônjuge e familiares ajudam pouco, não
têm empregada doméstica
Não têm ajuda de ninguém

12

Sim
Não
Indiferente

09

INTERESSES PESSOAIS
do um elenco de temas que as preocupam e as coisas

Assuntos que gostariam
de conhecer (%)

-

Artes

11,8

porque delas dependam todas as outras estabilidades

Bolsa de valores

21,5

-

Dietas

6,5

finanças

33

Gastronomia

25,8

Gestão de pessoas

56,8

Gestão empresarial

54,5

Informática

13,9

Marketing

17,5

Moda

6,2

Negociação

27,3

Tecnologia

20,1

Vendas

21

Viagens

21,6

Política

11,8

Meditação

8,5

querem se aprimorar e, mais do que isso, desejam limercado. Do lado oposto da lista, os temas menos espolítica.
componente mais importante para as mulheres oupelas entrevistadas, mas

também é disparada a maior

-

Conectadas a internet, usuárias de redes sociais e de
aplicativos para conversas por celular. Esta é a realidabook e WhatsApp, mas a pesquisa mostra como elas são
-
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Redes sociais mais utilizadas (%)
95,1

92,9

68,8

65,3

54,8

facebook
Instagram

26,1

WhatsApp

23,7

You Tube

1,2

●●●

Messenger
Linkedin
outros
Não acessa

Principais preocupações (%)
Própria saúde

53,6
56,2
30,7

Equilíbrio vida pessoal,

38,4

família

46,7
32,8

Mercado de trabalho

16,7

Desempenho
dos negócios
Outras

23,8

14

0,8

Coisas que dão
maior satisfação (%)
Trabalho

45,2

Compras

20,6

filhos

40,8

família

73,2

Viagens

57,9

Animais de estimação

30,8

Esportes

4,1

Atividades físicas

7,7

Tratamento de beleza

18,2
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CONCLUSÕES
As mulheres do agronegócio já romperam com
diversas barreiras do preconceito e estereótipos.
Gestoras, trabalhadoras, motivadas e valentes, estão cada vez mais enfrentando o preconceito masculino e ocupando espaço nos diversos segmentos
do agronegócio.
Conciliadoras, transitam entre o campo e as cidades com a mesma facilidade com que harmonizam
do plano, e maioria dessas mães deseja que seus
da família.

sional, mostrando o quanto são empreendedoras.
Ao mesmo tempo, buscam uma renda extra fora
da propriedade para não abrirem mão da paixão
pelo campo.

A pesquisa demonstra que as mulheres do agronegócio são resilientes e não se contentam com a posição que já conquistaram, querem ir mais longe. A
maioria sentindo-se preparada para as posições de
ressam por gestão empresarial, gestão de pessoas
Esta pesquisa revela um retrato atual e caracteriza
um momento histórico do agronegócio brasileiro:
a inserção efetiva das mulheres antes, dentro e depois da porteira, com o protagonismo tão sonhado
pelas mulheres do campo de décadas atrás. E, a
julgar pelas características encontradas nesta pesquisa, dentro de algum tempo este estudo estará
obsoleto, pelo dinamismo das mulheres do agronegócio e pela força de trabalho que já representam.
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minifúndios

16

11

Depoimentos

-

tado espaço e voz na sociedade e no mercado
movemos um espaço de trabalho inclusivo para
criar o melhor ambiente possível para nossos

de novas perspectivas e possibilidades para uma
-

Gerhard Bohne
COO interino da divisão Crop Science da Bayer
inseridas nos processos de tomada de decisão,

-

pessoas em nossa companhia, em nossas comunidades e no mundo. Estimulamos a diversidade
localmente.”
Krysta Harden
Vice-presidente Global de Relações Externas
da DuPont
moção de uma sociedade mais sustentável, justa

mento de todos, criando um ambiente para que

-

Mariana Lorenzon
Diretora de Excelência Operacional da Bayer
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campo aumentam. A Adama, como uma emprecrescimento do setor.”

positiva. Investimos recursos no desenvolvimento

Romeu Stanguerlin
Diretor de Marketing da Adama

produtividade das lavouras no Brasil e no mundo.
Buscamos compreender as necessidades dos
onde estamos inseridos. Acreditamos na
diversidade de culturas, cultivos, idiomas, credos,

determinação. Acreditamos e incentivamos uma

Lair Hanzen
Presidente da Yara Brasil

-

delas comandam sozinhas suas empresas rurais.

Jorge Matsuda
Diretor-presidente do Grupo Matsuda
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-

sitivo e sustentável.

-

Encantador espetáculo.”
Jose Luiz Tejon Megido
Coordenador de conteúdo do Congresso Nacional da Mulheres do Agronegócio, Professor
Dr. do MBA Internacional ESPM & Audencia
Business School da França

-

-

res brasileiras presentes em todos os elos das
pioneirismo ao reunir as mulheres do setor de todo
cio nacional.”

-

Luiz Carlos Corrêa Carvalho
Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG)
representa mais um avanço, uma vez que reconhece
mulheres de todo o país. Com certeza, os resultados
trabalho ou até mesmo de autoconhecimento.”
Alexandre Marcilio
Diretor do Transamerica Expo Center
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Coordenação

Patrocínio Master

Patrocínio Premium

Apoio

Apoio Institucional

Realização da pesquisa
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