MULHERES
DO CAMPO
Um panorama da potência
feminina no agro

Nos últimos anos, a participação feminina no agronegócio ganhou força e cresceu significativamente.
O Censo Agro 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou 947 mil mulheres como responsáveis pela gestão de propriedades rurais em todo o Brasil, o que equivale a 19% dos estabelecimentos.
Já um estudo realizado em 2018 pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada), da Esalq/USP, revelou que a participação da mulher no
agronegócio aumentou 8,3% de 2004 a 2015.
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Em 2021, mais de 400 mulheres, com idade média de 40 anos, foram ouvidas em
uma pesquisa realizada pela Agroligadas, com apoio da Corteva, Abag (Associação
Brasileira do Agronegócio) e Sicredi. O estudo trouxe dados de grande relevância
sobre a participação feminina no agronegócio brasileiro.
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As mulheres do
campo goiano
As mulheres comandam 15% das propriedades rurais no estado de Goiás. Isso é o que revelou o estudo Radiografia do Agro em Goiás,
produzido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).
Os números mostram que ainda há muito espaço a ser conquistado pelas mulheres
no campo, tanto em Goiás, quanto no Brasil como um todo.
Uma das melhores formas de alcançar esse espaço é por meio da educação. O Senar
Goiás oferece cursos gratuitos e online para que a população goiana possa aprofundar seus conhecimentos e profissionalizar suas atividades agropecuárias.

Conheça o Portal de Educação à Distância do Senar
Goiás e eleve seu negócio rural a outro patamar.
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