
Como as mulheres 
estão impulsionando o 
setor agropecuário
A implementação de políticas públicas e o surgimento de 
iniciativas inovadoras lideradas por mulheres, ajudaram a aumentar 
o protagonismo feminino em várias atividades agrícolas, desde 
a propriedade da terra até a produção e comercialização.

Como resultado, as mulheres se tornaram parte essencial 
do setor agrícola brasileiro e estão contribuindo para 
impulsionar seu crescimento.

Uma parceria entre Embrapa e Ministério da Agricultura e Pecuária 
(MAPA) fornece subsídios para o desenvolvimento de estratégias, 
projetos e programas, além da criação e aprimoramento de 
políticas públicas para mulheres rurais

Observatório das 
Mulheres Rurais 
do Brasil

As mulheres estão desempenhando um papel cada vez mais 
importante no setor agropecuário brasileiro. De comunidades rurais 
a grandes fazendas e agroindústrias, o protagonismo feminino 
cresce exponencialmente no setor

Entenda mais sobre o assunto e conheça 
políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar

Após perder o sítio onde fabricava queijos, nasceu 
uma doceira que começou vendendo a primeira 
remessa em potes de plásticos e hoje tem uma 
loja com mais de 40 sabores

Propriedades goianas dirigidas 
por mulheres cresce cerca 
de 75% em 10 anos

As políticas agrícolas podem 
fortalecer e impactar a 
economia rural

A vida deu um limão 
e Marília fez um doce

As mulheres empreendedoras do setor agropecuário estão gerando 
renda e desenvolvimento para suas comunidades, contribuindo para a 

construção de um futuro mais justo e sustentável para o país

Estabelecimentos 
rurais dirigidos por 
cada gênero

Apesar do crescimento, a participação feminina ainda 
é baixa quando comparada a de homens

2006

+74,9%

+5,0%

0

40000

100000

20000

80000

60000

120000

2017

Mulheres correspondem a 
1,4% dos cargos diretivos no setor & 

56% dos postos de trabalho agropecuário

 são dedicadas à agricultura familiar

Em Goiás,

70% das propriedades 
rurais sob posse de mulheres

CURSO GRATUITO E ONLINE

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Conheça a história

Políticas Públicas para 
Desenvolvimento Rural

Conheça aqui

Saiba agregar valor aos produtos

Conheça as normas de qualidade e segurança
Queijarias
Artesanais

Produtos de 
Carnes Embutidas

Mel e outros 
produtos de abelhas

Aprenda as boas práticas 
na fabricação de produtos da

AGROINDÚSTRIA
Mais qualidade de forma sustentável 

e sem custos excessivos

CONFIRA OS CURSOS

CONFIRA AS TURMAS COM MATRÍCULAS ABERTAS

Mulheres são 
maioria na busca 
por capacitação
Mais de 55% das matrículas nos cursos a distância 
do Senar Goiás são feitas por mulheres.

Aprofunde seus 
conhecimentos em:

Gestão Rural

Produção agropecuária

Tecnologias e inovação

Sustentabilidade

Agroindústria

E muito mais!

12793 22376122899 129088

https://ead.senargo.org.br/curso/politicas-publicas-para-desenvolvimento-rural?utm_medium=conteudo&utm_source=infografico&utm_campaign=20230307-senargo-infografico-mulheres-do-agro
https://sistemafaeg.com.br/noticias/a-vida-deu-um-limao-e-marilia-fez-um-doce?utm_medium=conteudo&utm_source=infografico&utm_campaign=20230307-senargo-infografico-mulheres-do-agro
https://sistemafaeg.com.br/senar/programas-e-servicos/mulheres-em-campo?utm_medium=conteudo&utm_source=infografico&utm_campaign=20230307-senargo-infografico-mulheres-do-agro
https://ead.senargo.org.br/programa/agroindustria?utm_medium=conteudo&utm_source=infografico&utm_campaign=20230307-senargo-infografico-mulheres-do-agro
https://ead.senargo.org.br/matriculas-abertas?utm_medium=conteudo&utm_source=infografico&utm_campaign=20230307-senargo-infografico-mulheres-do-agro
https://www.facebook.com/SistemaFaeg/
https://br.linkedin.com/company/senar-ar-go
https://twitter.com/sistemafaeg
https://www.instagram.com/sistemafaeg/

