
FAT – FACULDADE E ESCOLA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRONEGÓCIO: A PARTICIPAÇÃO DA MULHER 

RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA/RS NA 

TOMADA DE DECISÃO SOBRE A GESTÃO DA 

PROPRIEDADE RURAL 

 
 

 

 

 

 

 

JOSIANE GREGOLETI 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2019



 

 

 

 

 

 

JOSIANE GREGOLETI 

 

 

 

 

 

 

AGRONEGÓCIO: A PARTICIPAÇÃO DA MULHER 

RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA/RS NA 

TOMADA DE DECISÃO SOBRE A GESTÃO DA 

PROPRIEDADE RURAL 
 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Ciências Contábeis da FAT – 

Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof. Me. JulianeLaviniki Neumann 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

JOSIANE GREGOLETI 

 

 

AGRONEGÓCIO: A PARTICIPAÇÃO DA MULHER RURAL DO MUNICÍPIO 

DE TAPEJARA/RS NA TOMADA DE DECISÃO SOBRE A GESTÃO DA 

PROPRIEDADE RURAL 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção do 

título de Bacharel em Ciências Contábeis e aprovado em sua forma final pelo Curso de Ciências 

Contábeis da FAT – Faculdade e Escola.  

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Edson Pedro Zambon 

 Coordenador do Curso de Ciências Contábeis da FAT  

 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Orientador(a): Prof. Me. JulianeLaviniki Neumann 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Milena Berthier Bandeira 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Ana Cristiana Bacega De Bastiani 

Membro da Banca Examinadora 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus, pela força e coragem durante esta longa caminhada.  

A instituição de ensino FAT, através da professora orientadora, pelo tempo dedicado 

nas orientações, sua agilidade nas correções do trabalho, bem como sua preocupação em fazer 

um trabalho sério e dentro da proposta da instituição. 

Agradeço aos amigos Monique Pagno, Érica Pagno, Rosimeri Comparin, Daniela 

Scarsi, Glaucia Federle e Elton Zanatta, minha tia Diva Biondo e minha Mãe Therezinha 

Gregoleti, pois as suas ajudas tornaram a pesquisa mais tranquila. 

Aos colegas do Sicredi de Ibiaçá que, neste tempo, prestaram grande apoio e incentivo 

diário, fazendo acreditar que a realização deste trabalho seria possível. 

As minhas colegas de faculdade Mirian Cadore e Chalene Fiorini Silva pela amizade, 

troca de conhecimentos e motivação em dar continuidade no curso. 

Agradeço de forma especial a todas as mulheres entrevistadas, pela recepção, acolhida 

e compreensão com a pesquisa. 

Por fim, agradeço de coração, a minha família e amigos, pelo amor, paciência e apoio 

incondicional a mim dedicado no período da realização deste trabalho. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mulher foi feita da costela do homem, não 

dos pés para ser pisada, nem da cabeça para 

ser superior, mas sim do lado para ser igual, 

debaixo do braço para ser protegida e do lado 

do coração para ser amada”.  

 

(Maomé) 



 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a influência das mulheres, residentes nas 

propriedades rurais de Tapejara/RS, na tomada de decisão da gestão do agronegócio. Para que 

fosse possível fazer esta análise foi necessário buscar informações sobre como é realizada a 

gestão das propriedades, qual o perfil das mulheres do agronegócio local, avaliar se ela é 

consultada sobre o que acontece na propriedade e verificar se ela participa nas decisões sobre 

as propriedades. Trata-se de um estudo exploratório com coleta de dados utilizando-se um 

questionário com perguntas fechadas e perguntas abertas, dessa forma, foi possível realizar 

análises quantitativa e qualitativa. A população total, através de pesquisa realizada no site do 

IBGE, é de 650 estabelecimentos e utilizando a calculadora amostral do site comento com uma 

margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%, chegou-se ao número de 179 questionários 

a serem aplicados. O questionário foi respondido por 174 mulheres, de diversas comunidades 

do interior de Tapejara/RS, sendo que a forma de coleta foi à visita nas casas destas mulheres 

no interior do município. Depois de feita a coleta e tabulação dos dados, houve a soma e 

transformação em índices e gráficos. Através destes foi possível visualizar que a participação e 

decisões das mulheres estão direcionadas, em grande parte, no âmbito doméstico, e que quando 

se trata de decisões relacionadas a agricultura, pecuária e assuntos externos à moradia, as 

decisões, em grande parte das propriedades, são feitas exclusivamente pelos homens, mas cabe 

salientar que, muitas vezes, estas atitudes tem o consentimento das mulheres. 

 

Palavras-chave: Agronegócio; Mulheres; Empoderamento feminino; Tomada de decisão. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the influence of women living in rural properties of Tapejara / RS, 

in the decision making of agribusiness management. In order to make this analysis possible, it 

was necessary to search for information on how property management is carried out, what is 

the profile of local agribusiness women, to assess whether she is consulted on what happens on 

the property and to verify if she participates in decisions about properties. . This is an 

exploratory study with data collection using a questionnaire with closed questions and open 

questions, so it was possible to perform quantitative and qualitative analysis. The total 

population, through a survey carried out on the IBGE website, is 650 establishments and using 

the commenting site sample calculator with a 5% error margin and 95% confidence level, 179 

questionnaires were obtained. be applied. The questionnaire was answered by 174 women from 

various communities in the interior of Tapejara / RS, and the form of collection was to visit the 

homes of these women in the interior of the city. After data collection and tabulation, there was 

the sum and transformation in indexes and graphs. Through these it was possible to see that the 

participation and decisions of women are largely directed at the domestic level, and that when 

it comes to decisions related to agriculture, livestock and housing issues, decisions, in the 

majority of properties, are made exclusively by men, but it should be noted that often these 

attitudes have the consent of women. 

 

Keywords: Agribusiness; Women; Female empowerment; Decision making.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade de constante evolução, faz se necessário um olhar especial à 

trajetória da mulher rumo à sua inserção ativa na sociedade. Superando uma cultura restritiva, 

as mulheres vêm buscando seu destaque nos negócios, isso não é diferente quando se fala na 

gestão das propriedades rurais. 

O agronegócio vem tendo destaque maior a cada ano. De acordo com Pena (2019), 

o agronegócio, às vezes também denominado por agribusiness, é um termo que se utiliza para 

fazer alusão ao contexto socioespacial da produção agropecuária. Ainda, segundo o autor, 

entende-se também como parte do agronegócio todos os serviços, técnicas e equipamentos que 

estão direta ou indiretamente relacionados, toda esta cadeia faz com que o agronegócio 

brasileiro tenha tamanha importância, bem como, seja um dos mais representativos do mundo. 

O setor do agronegócio é amplo, o que faz ser repleto de diversidades, desde a cultura 

escolhida até a gestão da propriedade. Embora tenha a participação de toda a família, na maioria 

das vezes a figura predominante é do homem. De acordo com Borsari (2016), na gestão das 

propriedades rurais, as mulheres ainda têm pouco espaço, mas esta condição vem mudando 

gradativamente. 

A Fundação Roge (2017) ressalta que, apesar de ainda representarem uma pequena 

minoria frente aos negócios no campo, muitas mulheres já saíram do papel de suporte dos seus 

maridos para assumir a liderança de propriedades rurais. Ainda assim, existem muitos desafios 

para serem enfrentados. Ainda segundo a Fundação Roge (2017), o trabalho realizado com 

seriedade provenientes da inovação, conhecimento e conduta profissional das mulheres é 

essencial para minimizar a desigualdade e afirmar que elas têm sim capacidade para gerir uma 

propriedade ou executar atividades diversas, inclusive as relacionadas ao agronegócio. Nota-se 

que houve aumento da participação da mulher na gestão do agronegócio, conforme citado por 

Borsari (2016), muitas deixaram de apenas ser suporte do companheiro e passaram a ter mais 

influência nas decisões.  

A partir do exposto, o objeto do presente estudo são as mulheres do campo de 

Tapejara/RS. Pretende-se evidenciar a realidade atual e investigar se com o passar dos anos 

houve alguma evolução no que diz respeito à valorização da mulher, bem como saber como é 

a participação destas mulheres nas tomadas de decisões sobre a gestão do agronegócio em suas 

propriedades rurais. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

As mulheres vêm se destacando na sociedade atual, acompanhando a constante evolução 

e buscando sua inserção ativa no mercado. Buscam seu destaque nos negócios, em especial, na 

gestão das propriedades rurais. 

Embora se desenvolva uma perspectiva de inserção da mulher no agronegócio, o 

trabalho da mulher na agricultura familiar ainda é, em muitos casos, considerado ajuda, 

revelando que a atividade desenvolvida nessa forma de produção é de responsabilidade do 

homem (MELO, 2002 apud LOVATO et al., 2010). O autor destaca que e o não 

reconhecimento ao trabalho da mulher, sugere que ele não gera valor econômico e social. 

Por meio desse trabalho, além de mostrar a realidade das mulheres do campo de 

Tapejara/RS, espera-se analisar se com o passar dos anos houve uma evolução no que diz 

respeito à valorização da mulher ou se esse ideal continua somente nos referenciais teóricos. 

Logo, a pesquisa busca saber em que medida as mulheres residentes no interior do município 

de Tapejara/RS, participam na tomada de decisões das propriedades rurais? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

De acordo com um estudo realizado pelo CEPEA (2018) no Brasil, no geral, existe baixa 

participação da mulher no agronegócio. Em 2015, 40% dos trabalhadores eram mulheres. 

Considerados os segmentos do agronegócio, a distribuição das mulheres diverge 

expressivamente da observada para os homens. Ainda, conforme dados do CEPEA (2018), na 

agropecuária, a concentração de mulheres é mais frequente na hortifruticultura (18,79%), 

seguida de atividades relacionadas à avicultura (12,19%), a grãos (10,64%) e à bovinocultura 

(9,72%), em especial àquela destinada à produção de leite. Atividades como a hortifruticultura, 

avicultura e produção leiteira são reconhecidas como atividades de menor exigência de força 

física, assim a participação de mão de obra feminina nesses setores é, geralmente, maior que 

em outras culturas agropecuárias. 

Dessa forma, tal pesquisa foi realizada com as mulheres que residem nas propriedades 

rurais do município de Tapejara/RS para saber como está a participação delas no agronegócio. 

Buscando identificar se ela está sendo reconhecida pelo que está fazendo, bem como saber se, 

ao longo dos anos, houve evolução nas condições de trabalho e na participação delas em 

decisões relacionadas às suas propriedades rurais.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos do presente trabalho. Estes estão divididos 

em objetivo geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a participação das mulheres, residentes nas propriedades rurais de Tapejara/RS, 

na tomada de decisão da gestão do agronegócio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar como é realizada a gestão da propriedade; 

 Identificar o perfil das mulheres do agronegócio local; 

 Avaliar se a mulher é consultada sobre o que acontece na propriedade rural; 

 Verificar se a mulher participa das tomadas de decisões sobre a gestão da propriedade 

rural. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Em compasso com as mudanças sociais, às mulheres vem construindo sua trajetória, 

buscando uma inserção ativa, superando uma cultura machista e controladora. Investem no 

ambiente profissional e desenvolvimento em diversas áreas, em especial, na gestão das 

propriedades rurais. 

De acordo com Lopes e Pontili (2004), no Brasil, estudos sobre mercado de trabalho 

apontam um significativo crescimento da participação feminina, notadamente, após o processo 

de industrialização e de urbanização. Mudanças significativas ocorreram na geração e conteúdo 

de empregos permitindo à mulher ampliar suas conquistas no campo da igualdade e do direito, 

porém, tais conquistas nem sempre estão relacionadas com mudanças positivas. 

Embora as mulheres predominem, tal como os homens, entre os 

empregados/assalariados, Bruschini (1994) observa que entre os trabalhadores por conta 

própria são as mulheres, quase 40%, que ocupam as posições mais precárias no mercado de 

trabalho. Para a autora, a atividade onde mais predomina o serviço não-remunerado é o setor 
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agrícola, sendo que a produção para o consumo da família é realizada, na maioria das vezes, 

pelas mulheres. 

Ainda que exista pouco olhar ao trabalho feminino no meio rural, as mulheres possuem 

qualidades próprias que podem ser muito úteis para levar a bom termo as atividades do mercado 

agrícola. Segundo Rodoodkswsky (1986), de todas as horas que se trabalha no mundo, as 

mulheres contribuem com dois terços desse total. Desse tempo de trabalho, uma grande parte 

está a cargo das mulheres que vivem nas zonas rurais, pois além do trabalho realizado na 

lavoura, sendo ele grãos, hortifruticultura, muitas também ajudam na avicultura, produção de 

leite e ainda fazem o trabalho doméstico. Além de uma carga de trabalho maior, suas atividades, 

muitas vezes, são subestimadas pelos órgãos competentes, dessa forma, há dificuldade em 

quantificar o trabalho da mulher rural, uma vez que esse não está enquadrado no sistema 

tipicamente capitalista.  

Conforme Lopes e Pontili (2004) as mulheres rurais, ao longo do tempo, conseguiram 

cada vez mais obter o reconhecimento de sua participação na condução dos negócios agrícolas. 

Mas ainda há dificuldade em ter acesso ao trabalho, nos mesmos patamares ocupados pelos 

homens, em termos de níveis de remuneração, comando, tecnologia e prestígio. 

Através do exposto, este trabalho, além de mostrar a realidade das mulheres do campo 

de Tapejara/RS, o resultado pode auxiliar as empresas que trabalham e incentivam o 

agronegócio na identificação de como funciona a realidade das famílias quanto à tomada de 

decisão. O resultado poderá trazer às empresas do ramo um direcionamento, possibilidades de 

aprimorar a sua maneira de fazer a comunicação com este público feminino, fazendo com que 

reforce e melhore a parceria e o relacionamento entre empresa e cliente, a fim de conquistar a 

confiança e aumentar o volume de negócios. 

Este assunto chamou a atenção da pesquisadora, pelo fato de ter trabalhado numa 

empresa cerealista, realizando atendimentos aos produtores rurais. Por conta disso, pôde 

perceber que, na maioria das vezes, quem fazia a movimentação do grão era o público 

masculino. Dessa forma, busca-se encontrar uma resposta a essa curiosidade, e saber se a 

mulher tem participação nas decisões sobre a gestão da propriedade rural, como os 

investimentos realizados na propriedade, compra de insumos e comercialização de grãos, ou 

ela apenas exerce o papel de auxiliar e suporte do homem. 

O estudo também apresenta relevante importância no âmbito acadêmico, visto que 

quando se fala em agronegócio encontra-se uma grande quantidade de material. Entretanto, 

falando especificamente sobre mulheres no agronegócio há poucos estudos sobre o assunto. 
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Com isso, esta pesquisa tem condições de servir como base para outros estudos semelhantes no 

futuro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos e teorias pelos quais o trabalho 

foi fundamentado. O referencial teórico inicia abordando o tema sobre agronegócio, seus 

conceitos e um breve histórico, após segue com o agronegócio e sua relação com a figura da 

mulher, apresentando uma noção sobre a evolução da mulher no agronegócio e como tem 

conquistado seu espaço, devido ao empoderamento feminino. Em seguida é explanado sobre a 

tomada de decisão e a gestão do agronegócio. 

 

2.1 HISTÓRIA DO AGRONEGÓCIO 

 

O agronegócio acompanha a história da sociedade desde o seu início. De acordo com 

Luiz (2013), desde os primórdios o homem já se valia da utilização da agricultura e a 

agropecuária como principal atividade de subsistência. Com o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento de novas técnicas passou a existir excedente na produção, com isso o homem 

aprendeu a trocar essa mercadoria por outra de sua utilização, então, surgiu o fenômeno 

comercial. 

A definição de agronegócio trata este como um conjunto de ações, que envolve serviços 

de máquinas, de insumos e de mão de obra, é, enfim, uma cadeia de produção. Como afirma 

Souza (2017), o agronegócio não é apenas uma ação isolada no campo e sim um conjunto de 

ações que podem ser observadas, identificadas em uma cadeia de produção que vão além das 

cercas e cancelas. Possui uma trajetória histórica remanescente, a partir do processo de 

colonização da América.  

Já no desenvolvimento do agronegócio no Brasil, segundo o que apresenta Souza 

(2017), pode-se verificar que o pau-brasil foi o início do que seria o processo exploratório que 

se perpetua até nos dias atuais. À medida que os processos evoluem, são agregados novos 

integrantes do agronegócio, que correspondem às agroindústrias responsáveis pelo 

processamento da matéria-prima oriunda da agropecuária. A agroindústria realiza, 

principalmente a partir do século XIX, a mudança de produtos primários da agropecuária em 

subprodutos que podem ser inseridos na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria 

de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil entre muitos 

outros.  

O agronegócio ultrapassa os limites das propriedades rurais envolvendo todos os agentes 

participantes dos processos produtivos. As cadeias produtivas no agronegócio incluem 
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atividades antes da porteira (insumos agropecuários, equipamentos, máquinas, crédito, 

fertilizantes, defensivos, sementes, etc.); dentro da porteira (atividades iniciais de produção até 

obtenção dos produtos agropecuários) e depois da porteira (processamento e distribuição dos 

produtos agropecuários até atingir os consumidores). (ARAÚJO, apud DIAS, 2008). 

No Brasil, o agronegócio teve grande impulso entre as décadas de 1970 e 1990, pois a 

tecnologia se desenvolveu proporcionando modificações consideráveis, desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, o que proporcionou o domínio de regiões e aumentou a gama de produtos 

agropecuários. O país passou então a chamar a atenção de todos os nossos parceiros e 

competidores por demonstrar o seu potencial elevado, em condições globais (LUIZ, 2013).  

Neste período, devido ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, o Brasil vivenciou 

um aumento no setor agroindustrial, especialmente no processamento de café, soja, laranja e 

cana-de-açúcar e também criação de animais, principais produtos da época. A agroindústria, 

que corresponde à fusão entre a produção agropecuária e a indústria, possui uma 

interdependência com relação a diversos ramos da indústria, esse conjunto de interações dá à 

atividade alto grau de importância econômica para o país (SOUZA, 2017). 

Conforme Araújo (2007), a compreensão do agronegócio, em todos os seus 

componentes e relações, é uma ferramenta importante a todos os tomadores de decisão, sejam 

autoridades públicas ou agentes econômicos privados, para que formulem políticas estratégicas 

com maior previsão e eficiência. Além disso, é necessário compreender o agronegócio dentro de 

uma visão sistêmica que mostre os setores denominados, conforme nos apresenta Araújo, 

 

 Antes da porteira: são os sistemas compostos basicamente pelos fornecedores 

de insumos e serviços, máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, corretivos, 

sementes, tecnologia e financiamento; 

 Dentro da porteira: é o conjunto de atividades desenvolvidas dentro das 

unidades produtivas agropecuárias, é quando acontece a produção agropecuária 

propriamente dita, que envolve preparo e manutenção do solo, tratos culturais, 

irrigação, colheita, criações e outras; 

 Após a porteira: aqui se refere às atividades de armazenamento, 

beneficiamento, industrialização, embalagem e distribuição, consumo de produtos 

alimentares (ARAUJO, 2007, p. 20). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o agronegócio tem vários sistemas e é amplo em suas 

funções, por conta disso, ocupa um lugar de destaque na economia mundial. De acordo com 

Souza (2017), além de garantir o sustento alimentar das pessoas, gera emprego e renda as 

famílias, contribuem para a diminuição do êxodo rural, diversificação da produção e 

possibilidade de preservação do meio ambiente.  
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A maioria das unidades tem por objetivo crescer de forma sustentável, melhorar a 

qualidade de vida e viabilizar a permanência das futuras gerações, para tanto, o produtor precisa 

estar informado e sempre buscar a modernização dos processos e a interação com o meio no 

qual estão inseridos. Para que haja o conhecimento, é necessário que eles abram a porteira da 

propriedade para novos conceitos, dessa forma, a gestão administrativa tem mais ferramentas e 

controles técnicos, tendo a oportunidade de agregar valor ao que está sendo produzido, diminuir 

custos, e assim ser mais competitivo e garantir o sucesso dos empreendimentos (RAMOS, 

2014). 

 

2.2 RELAÇÃO DA MULHER COM O AGRONEGÓCIO 

 

Ao conceituar a relação da mulher com o agronegócio, é fundamental acompanhar a 

retrospectiva da história da mulher na sociedade, como os papeis que lhes foram impostos, 

tirando delas direitos, e colocando sobre a mulher um dever de submissão. Contudo, as 

mulheres conseguiram, com a evolução da sociedade, conquistar seu espaço, e atualmente são 

participantes ativas da comunidade. 

Na aurora da humanidade, conforme Alambert (2004), não se pode falar na existência 

de desigualdades entre o homem e a mulher, pois naquele tempo, os seres humanos viviam em 

pequenos grupos e, depois, em famílias e tribos. Os seres humanos tinham que se manterem 

agregados, solidários entre si, para sobreviver e se defender dos animais ferozes e das 

intempéries. Logo, não havia uma superioridade cultural entre homens e mulheres. 

A invenção do arado, que substituiu a enxada utilizada pela mulher e a descoberta que 

o homem tinha participação na geração da vida, abriu o caminho para o início do patriarcado, 

considerando ser esse o início da dominação-exploração das mulheres pelos homens 

(SAFFIOTI, 2004). Ainda conforme o autor, o arado, por ser mais pesado, precisava da tração 

animal e da força do homem para dar direção ao seu movimento de arar a terra, bem como, a 

identificação da sua participação para a continuidade da espécie, fez com que o homem e seu 

trabalho tivessem maior valorização. 

De acordo com Lovato et al. (2010), outro ponto que contribuiu para consolidar a 

divisão das sociedades sob aspectos dualistas moldando a realidade em categorias foi a ciência 

moderna, com isso, a mulher passa a ser vista como regida pelas forças da natureza, muitas 

dessas ligadas à sexualidade e à maternidade, sendo o homem o reflexo da cultura, da razão que 

se sobrepõe ao sentimento. Portanto, a ele são designadas as tarefas relacionadas à 

administração, à política e à ciência, tal pensamento, ao mesmo tempo em que pretende afagar 
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a posição da mulher no campo, é tendencioso no sentido da desvalorização do seu potencial, 

bem como da importância do seu trabalho dentro da propriedade rural, caracterizando seu 

trabalho como natural, invisível e gratuito. 

A gratuidade do trabalho da mulher na agricultura brasileira tem como hipótese a sua 

invisibilidade na agricultura familiar, a não identidade, não reconhecimento do seu trabalho 

nessa classificação de produtores agrícolas. Para Melo (apud LOVATO et al., 2010),  

 

O trabalho da mulher na agricultura familiar é gratuito e considerado ajuda, revelando 

que a atividade desenvolvida nessa forma de produção é de responsabilidade do 

homem. O trabalho da mulher, não sendo reconhecido, ao contrário do desempenhado 

pelo homem, sugere que ele não gera valor econômico e social. Usando a definição 

mais ampla de trabalho, entende-se que a mulher não transforma a natureza através 

do dispêndio da capacidade física e mental, e esta ideia da não participação da mulher 

no processo de trabalho rural, está, muitas vezes, processada nas mentes não apenas 

dos homens, mas das próprias mulheres (LOVATO, 2010, p. 200). 

 

Porém, esta é uma realidade que vem se transformando, ainda existe muita desigualdade 

entre os gêneros, especialmente no meio rural, mas a atuação feminina no mercado de trabalho, 

impulsionada pelo desenvolvimento econômico e aumento dos índices de escolaridade, aliado 

a mudanças demográficas e sociais alterou-se significativamente nas últimas décadas. Assim, 

o trabalho feminino, considerado sem valor produtivo e voltado em sua maioria às atividades 

que garantiam a manutenção da estrutura familiar, como cuidar dos filhos e do marido, e demais 

atividades domésticas passa a ter nova conotação, participando de forma efetiva do sistema 

produtivo (HEREDIA, CINTRÃO, 2006). 

Num primeiro momento, a admissão das mulheres no sistema produtivo deu-se, 

principalmente, através de atividades laborais que podiam ser desenvolvidas no ambiente 

familiar ou domiciliar, evoluindo gradativamente ao longo dos anos, conforme Cielo (2014). 

Hoje, é perceptível a maciça participação feminina em todos os setores econômicos, não apenas 

como conotação de complemento de renda familiar, mas como responsáveis pelo aporte 

financeiro de um número significativo de lares brasileiro. 

De acordo com Cielo (2014), no setor agropecuário, a exemplo de demais setores 

econômicos, a inserção feminina se dá de maneira tímida, reforçando a cultura econômica 

centrada no poder masculino. O viés de gênero que se faz presente nas definições de postos de 

trabalho, nas políticas públicas e nas responsabilidades familiares fazem com que as mulheres 

enfrentem barreiras no campo profissional. Esse cenário torna-se mais evidente nas atividades 

relacionadas ao agronegócio. O crescimento da população economicamente ativa feminina é 

visível e é importante destacar a inserção da mulher no mercado de trabalho do agronegócio, 
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pois ainda que seja evidente que as mulheres sofrem com a desigualdade de gêneros, há a 

consciência e uma forte tendência para a maior participação da mulher no agronegócio 

brasileiro. 

Conforme Machado e Wizniewsky (2018), apesar das condições se mostrarem mais 

favoráveis às mulheres, conquistadas através de seu trabalho e sua luta diária, ainda há barreiras 

para sua autonomia, pois aonde existe a cultura patriarcal e machista é difícil de desconstruir 

estas barreiras. Mas a libertação se dá grande parte através da própria percepção da mulher 

sobre a importância de seu papel na sociedade, valorizando o quanto é importante o seu trabalho 

desenvolvido como trabalhadora, mãe, mulher, amiga e companheira. 

Claramente são diversos os desafios que as mulheres perpassam para o seu 

reconhecimento no setor do agronegócio. Mas, apesar das dificuldades, elas vêm conquistando 

seu espaço, de forma a suplantar a baixa participação nesse setor, cada vez mais as mulheres se 

destacam no cenário do agronegócio brasileiro, pois a sua presença é constante em várias 

atividades: nas plantações, nas salas de ordenha, sobre as máquinas agrícolas, em rodadas de 

negócios, e ainda, em frente ao computador para acompanhar as condições climáticas ou as 

cotações do dia. Isso comprova que, assim como em outros segmentos da sociedade, o setor 

agropecuário também tem possibilitado a inserção do gênero feminino (CIELO, 2014). 

Para Mesquita (2012) a ampliação e fortalecimento da atuação feminina no campo é 

fruto de políticas governamentais aliadas à implantação de agroindústrias familiares. Isto é, com 

as agroindústrias, as mulheres passaram a realizar a maior parte do trabalho, aquele que é mais 

rotineiro e constante. Mesmo assim já é perceptível e em número crescente a participação das 

mulheres na comercialização e no gerenciamento financeiro das agroindústrias, muito embora 

esse ainda seja um campo de atuação predominantemente masculino. 

No contexto de gestão das propriedades rurais, de acordo com Rhein (2016), o homem 

normalmente é visto como o principal membro atuante desse segmento, mas isso está mudando, 

pois as mulheres desempenham múltiplas funções e tarefas na organização interna. Ao utilizar 

o talento e o potencial dos membros da família, a divisão das tarefas e responsabilidades 

oportuniza a participação de todos, inclusive da mulher, na gestão das propriedades rurais, 

auxiliando assim, na manutenção e prosperidade dos negócios familiares. 

A participação da mulher ganha um papel muito importante na esfera produtiva. 

Mesquita (2012, p. 10) destaca que “a tradição artesanal na confecção de produtos, marca em 

muitos casos o ponto de partida para a ampliação da atividade em termos de escala e rearranjo 

do trabalho”. Ainda conforme o autor, dessa forma, torna-se visível que a atuação da mulher no 

campo coexiste com a sua participação nos outros segmentos ao longo do sistema. Elas atuam 
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na produção; na comercialização, mesmo que de forma ainda exígua; cresce o número de 

mulheres que participam de cooperativas e também seu papel de comando da agroindústria. 

É imprescindível destacar que houve muitas conquistas das mulheres ao longo dos anos, 

e isso se dá especialmente pelo trabalho persistente e constante das mulheres, bem como a busca 

pela valorização de seu trabalho. Pode-se dizer que as mulheres tiveram e continuam tendo um 

movimento de empoderamento feminino em todos os setores, inclusive no agronegócio. 

 

2.3 EMPODERAMENTO FEMININO E O AGRONEGÓCIO 

 

A cultura machista e patriarcal que dominava a sociedade anos atrás, em relação ao 

papel da mulher na sociedade está sendo deixada para trás. As mulheres buscam sua inserção 

ativa na sociedade, sua permanência, seu desenvolvimento profissional, e constroem isso em 

compasso com a evolução social.  

De acordo com Melo e Lopes (2012), essa cultura somente começou a ser questionada 

nas décadas de 1960 e 1970 em virtude das transformações culturais e econômicas da sociedade 

e no perfil das mulheres. Esse movimento de inserção da mulher no mercado de trabalho pode 

ser explicado pelos seguintes fatores: crescimento da economia informacional e educacional do 

mundo, mudanças na perspectiva da perpetuação da espécie e relações conjugais, evolução 

tecnológica, desenvolvimento do movimento feminista e a rápida propagação de ideias em uma 

cultura globalizada. 

Porém, nota-se ainda que mesmo quando as mulheres estão com as mesmas condições 

dos homens, elas ainda são tratadas de maneira desproporcional em relação aos homens e 

vítimas de preconceitos de gênero. Ao perceber e incomodar-se com essa situação, iniciou-se a 

conscientização da indispensabilidade do empoderamento feminino, a fim de transformá-la, 

tanto em questões de igualdade entre ambos os sexos na esfera sócio-política e econômica, 

quanto com o objetivo de desenvolver os direitos humanos básicos como saúde e educação 

(MELO; LOPES, 2012).  

A palavra empoderamento derivou-se da tradução do termo empowerment, utilizado no 

meio organizacional para referir-se a atribuição ou transferimento de poderes a alguém, como 

forma de encorajar os indivíduos e equipes a comprometer-se mais com os resultados da 

empresa (MARTINS, 2003). De acordo com Deere e Leal (2002 apud CEZAR et al., 2017), 

empoderamento apresenta diversos significados e aplicações, dependendo da forma como são 

utilizados, podendo ser interpretado como emancipação e trajetória rumo ao poder sócio 

político ou como a busca pelo domínio sobre a própria vida e futuro do indivíduo.  
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Na concepção feminista e de interações de gênero, o empoderamento feminino surge 

como afirmação, reconhecimento e valorização das mulheres. Conforme Melo e Lopes (2012), 

o empoderamento feminino reivindica-se o fim da dominação masculina e seus privilégios 

sobre as mulheres, garantindo a elas autonomia e controle de seus próprios corpos, sexualidade, 

ideologias e direitos, com a finalidade de alcançar a igualdade de gênero, tanto em relação ao 

acesso a recursos quanto aos benefícios. 

Na perspectiva das mulheres no espaço organizacional, o empoderamento feminino 

fundamenta-se, de acordo com Melo e Lopes (2012), na busca pela emancipação, pessoal e 

financeira, da qual é um desejo extremamente importante, tendo significado próximo da 

maternidade e o matrimônio. Para isso, a mulher tem se empenhado em se preparar e se 

qualificar para o mercado de trabalho, a fim de desenvolver sua própria identificação e planejar 

seu futuro de acordo com seus desejos. 

Houve um crescimento na participação da mulher em todos os setores da economia, 

porém ainda existe diferenciação de gêneros, especialmente para a mulher do campo, pela falta 

de reconhecimento do seu trabalho. Conforme Cielo (2014), o reconhecimento à essas mulheres 

só é dado ao fato de desempenharem o trabalho doméstico, mesmo quando a mulher faz o 

trabalho no campo, com os animais, etc., o que implica a manutenção desigual de gênero. 

De acordo com Machado e Wizniewsky (2018), é imprescindível destacar que o trabalho 

da mulher na agricultura sempre foi importante. Normalmente é ela a responsável pela 

introdução de novas práticas para o cultivo na propriedade, e, muitas vezes, elas que mantém o 

local organizado e que fazem toda a manutenção da propriedade para que seja possível fazer o 

trabalho no tempo certo.  

Muito já foi alcançado, porém ainda há espaço para melhoria da qualidade de vida das 

mulheres, especialmente do campo. A comunidade precisa reconhecer o trabalho que a mulher 

desenvolve, e acreditar em suas habilidades, visto que o papel da mulher vai além, elas 

administram suas famílias, atuam na educação dos filhos, investem no seu potencial profissional 

e no pouco tempo que resta, estão em busca de informações. 

 

2.4 TOMADA DE DECISÕES NO AGRONEGÓCIO 

 

O processo de tomada de decisão é uma conversação entre as informações e 

entendimentos do indivíduo, sua experiência, e os cenários que podem ser visualizados a partir 

da decisão tomada. Para Oliveira (2007), decisão é a ação tomada com base na avaliação de 
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informações. Decidir é seguir um caminho, dentre vários alternativos, que levam a determinado 

resultado. 

Para tomar uma decisão deve-se considerar uma série de ações e atitudes, tanto antes 

como depois do ato de decidir. Na maioria das vezes as decisões são banais e automáticas 

exigindo pouca reflexão e tempo. Porém, para uma tomada de decisão racional é fundamental 

medir as consequências resultantes dela, pois, possivelmente estará influenciando as decisões 

futuras (CREPALDI, 2006).  

Simon (1970) contrapõem dizendo que quem toma as decisões tem uma limitação por 

conta da sua capacidade cognitiva, dessa forma, o processo decisório também será limitado por 

esta capacidade, ou seja, o tomador de decisão é um indivíduo que possui uma racionalidade 

limitada, apresentando limitação no seu conhecimento em relação às decisões que serão 

tomadas. Aliado a isso, o indivíduo é limitado pelos seus valores e pelos conceitos de finalidade 

que o influenciam na tomada de decisão. 

Retratando a realidade dos produtores rurais, conforme Crepaldi (2006), muitos têm 

dificuldade em gerar informações reais que auxiliem na tomada de decisões. Ainda conforme o 

autor, hoje não se pode mais considerar intuições, tradições ou acasos na tomada de decisões 

nas empresas rurais, pois não garantem aplicação correta de recursos e acertos nos 

investimentos.  

Conforme Lourenzani (2005) a administração e gerenciamento das atividades rurais se 

tornam essenciais para a sua sobrevivência na realidade atual, que é a competitividade. O autor 

ainda ressalta que controlar todas as atividades rurais torna mais simples a tomada de decisões, 

pois assim é possível conhecer a realidade em que se encontram e trabalhar com eficiência 

buscando um resultado econômico satisfatório. 

Diante das colocações dos autores, percebe-se a complexidade que envolve a tomada de 

decisão, e o quanto se faz necessário que o indivíduo consiga desenvolver um detalhamento de 

todos os fatores que influenciam nesse processo decisório. Vendo a relevância do assunto, 

considerou-se que somente a definição teórica do termo decisão não se faria suficiente para dar 

suporte, agregando ao estudo desse capitulo capítulo a revisão teórica, abordando temas como 

as fases do processo decisório e os tipos de decisão e os modelos de decisão. 

 

2.4.1 Fases do processo decisório 

 

O autor Simon (1970), compreende-se que a tomada de decisão pode ser composta por 

três fases, as quais são indivisíveis e complementares, estando também envolvidas por um 
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constante feedback. Na primeira fase, segundo o autor, compreende a análise do ambiente, nesta 

fase é realizada a coleta e o processamento de informações com vistas na identificação das 

oportunidades e ameaças do ambiente. A segunda fase consiste em analisar as possíveis ações, 

formular o problema, construir e analisar as alternativas viáveis para uma situação que requer 

decisão. Já a terceira fase é onde se escolhe uma determinada linha de ação, dentre as 

alternativas disponíveis, ou viáveis, sendo esta escolha determinada pelas informações 

captadas, cada qual com a experiência e visão adquirida, sofrendo as consequências das 

limitações de racionalidade e de cognição. 

Buscando desenvolver um modelo prático, pode-se dizer que na primeira fase o 

indivíduo deverá levantar as oportunidades e as ameaças que essa decisão poderá apresentar, 

tendo como oportunidade por exemplo, um novo ramo de mercado, e como ameaça em 

contraponto pode estar tomando uma decisão em um ambiente que lhe ofereça um alto custo de 

produção. Desenvolvendo então na segunda fase um levantamento das possíveis ações que 

podem ser tomadas diante de tal problema, no caso do alto custo de produção, ou então da alta 

concorrência. E somente na terceira fase é que o indivíduo analisando as alternativas visíveis 

de todo o detalhamento que foi desenvolvido, e agregando a isso a sua cultura, sua experiência 

de mercado, é que ele poderá tomar sua decisão. Ao final de todo esse processo, deve ocorrer à 

revisão, onde é feita a avaliação das escolhas passadas, de forma a retroalimentar o sistema 

futuro por meio do aprendizado passado, conforme mostra a Figura 1: 

 

Figura 1 - O processo decisório 

 

Fonte: Maximiliano (2000, p. 141). 

 

Maximiano (2000) explica que decisões são tomadas para resolver problemas ou 

aproveitar oportunidades, pois quando se busca tomar uma decisão, está se buscando responder 
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um objetivo, um problema, ou até mesmo uma oportunidade. Geralmente é acompanhada de 

situações como desafio, interesse, irritação, frustração, necessidade. 

Segundo Maximiliano (2000), a diferença entre racionalidade e intuição está na 

proporção de informação, de um lado a opinião e sentimentos, de outro. Quanto maior a base 

de informação, mais racional é o processo. Quanto maior a proporção de opiniões e sentimentos, 

mais intuitivo se torna. A racionalidade e a intuição são atributos humanos complementares e 

não concorrentes. 

É necessário que o produtor rural busque ter conhecimentos gerais, entender, por 

exemplo, as condições do mercado, os recursos naturais para o desenvolvimento de suas 

atividades, seus custos e viabilidade. Sendo sua a decisão de como conduzir sua propriedade, e 

se faz necessário realizar a análise final, avaliando os resultados alcançados e comparando se 

alcançou o que inicialmente estava previsto. 

 

2.4.2 Tipos Decisão 

 

Os autores contextualizam que existem dois tipos de tomada de decisão, as decisões 

programadas e as decisões não programadas (SIMON, 1970; MAXIMIANO, 2000). Buscando 

agregar esse conceito ao presente trabalho, apresentam-se as definições desses autores. 

Para Simon (1970) as decisões podem ser divididas em duas categorias: as programadas 

e não programadas. As decisões programadas são aquelas rotineiras e repetitivas: As decisões 

programadas fazem parte do acervo de soluções da organização. Nestes casos, problemas 

semelhantes já foram enfrentados antes e se comportam da mesma maneira, não sendo 

necessário fazer diagnósticos, criar alternativas e escolher um curso de ação original, basta 

aplicar um curso de ação predefinido.  

Exemplos de decisões programadas são políticas, algoritmos, procedimentos e regras de 

decisão (MAXIMIANO, 2000). Nesse sentido, as decisões programadas geram uma economia 

de tempo, visto que se busca em situações já resolvidas, o caminho que foi tomado, não sendo 

necessário gastar tempo em analises e planejamentos, se observa a decisão tomada 

anteriormente e segue-se a mesma. 

Ainda por Maximiliano (2000), as decisões não programadas é uma decisão única, 

tomada uma única vez, por conta disso, são preparadas uma a uma, para atacar problemas que 

as soluções padronizadas não conseguem resolver. São atitudes novas, que a organização está 

enfrentando pela primeira vez e admitem diferentes formas de serem resolvidas, cada uma com 

suas vantagens e desvantagens. Situações desse tipo precisam de um processo de análise 
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sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada de decisão. As decisões não 

programadas são aquelas que fogem ao tradicional, que a análise tradicional não comporta. 

Nestas situações, é necessário que o indivíduo ou a organização, dedique uma análise, um 

planejamento das vantagens e desvantagens de sua possível decisão.  

 

2.5 GESTÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS 

 

No capítulo anterior conceituou-se sobre a importância da tomada de decisão embasada 

em análises de ambiente, econômicos, e da revisão dos resultados pelo produtor rural. Na gestão 

das propriedades rurais, buscam-se aplicar esses conceitos, aliados ao entendimento de todo o 

conjunto que envolve uma propriedade rural. 

De acordo com Dalcin (2009), diante de um contexto baseado em transformações, 

devido a globalização e abertura econômica na década de 1990, a agricultura modificou-se e o 

produtor rural passou a necessitar de conhecimento e agilidade na busca de competitividade e, 

até mesmo, de sobrevivência neste novo cenário de complexidade. Ainda de acordo com o 

autor, ao mesmo tempo, a falta de política agrícola definida para o setor, a crise econômica, as 

seguidas adversidades climáticas e a insuficiência de recursos provenientes do crédito rural 

conduziram à acentuada descapitalização do setor rural e forçam a evolução de novos modelos 

de gestão e organização rural.  

Na pequena propriedade, normalmente, o produtor não responde a critérios simples de 

otimização, suas decisões são baseadas, na maioria dos casos, no uso do bom senso e no 

conhecimento empírico. Sendo assim, ele passa a agir e a gerir seu sistema de produção 

conferindo-lhe uma lógica, uma racionalidade que lhe é própria, condicionada por um ambiente 

físico, social, cultural, institucional, político e econômico conforme sua visão de negócios, 

porém ainda assim é uma forma de gestão (LIMA, 1995 apud SILVA, 2007). 

O conceito de gestão ou gerir, que vem do latimgerere, significa administrar, dirigir, 

governar, orientar, regular etc. Segundo Maximiano, 

 

Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e 

utilização de recursos. O processo administrativo abrange quatro tipos principais de 

decisões, também chamados de processos ou funções: planejamento, organização, 

execução e controle (2002, p. 26). 

 

Conforme Dalcin (2009), as propriedades, na sua maioria, também evoluíram, e com 

isso passaram a ter mais necessidade da gestão rural que caracteriza o conjunto das ações de 

decidir o que, quando e como produzir, controlar o andamento dos trabalhos e avaliar os 
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resultados obtidos. A atual necessidade da gestão da propriedade rural visa, de um lado, a 

administração de custos e do capital de giro de cada atividade desenvolvida na propriedade e 

por outro, o correto posicionamento da propriedade junto ao mercado, ao produto e ao cliente.  

A modernização no agronegócio retrata mudanças nos sistemas, mão de obra 

especializada, cuidados com agressão ao meio ambiente, adoção de métodos diferentes de 

cultivo e criação, para rentabilidade do negócio rural (EHLERS, 1999 apud DIAS, 2008). De 

acordo com Zuin e Queiroz (2006 apud DIAS, 2008) o empresário rural é a pessoa responsável 

pela gestão do negócio rural que, na maioria dos casos, é também o proprietário. Este, por sua 

vez, trata a propriedade rural como uma empresa e utiliza, em maior ou menor grau, as 

tecnologias geradas para o setor, tanto no processo produtivo, quanto na gestão. 

Para Melo (2003 apud DALCIN, 2009) os administradores das propriedades familiares 

norteiam a produção com base em objetivos estratégicos e critérios de racionalidade, com 

intuito de minimização dos riscos bioclimáticos e de mercado, garantia de segurança alimentar 

e emprego da mão-de-obra da família, redução dos custos totais, em especial da produção, e 

investimento na melhoria e ampliações das condições de trabalho e produção. Em especial, 

porque, a base de discussão da tomada de decisão permeia as incertezas pelas quais as 

organizações atuam, principalmente quando se discute o setor agrícola, pois este segmento está 

mais sujeito as peculiaridades do processo decisório, as quais se referem à globalização, 

mercados, dentre outras. 

A busca por uma gestão eficiente é baseada na administração moderna, mediante a 

profissionalização da gestão, tendo como principal objetivo a rentabilidade do negócio (CRUZ, 

2005 apud DIAS 2008). Cada vez mais o planejamento com base em gestão de riscos, 

conhecimento de mercados e uso das ferramentas adequadas se faz necessário para as 

organizações que desejam ascender com sustentabilidade.  

É o planejamento estratégico que define as diretrizes de uma gestão com excelência, 

sobretudo no agronegócio. Buscando referenciar para um entendimento inicial o conceito base 

do planejamento estratégico. 

 

É o processo administrativo que proporciona uma sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau 

de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 47 apud LIMA, 2003).  

 

Diante do apresentado, percebe-se que o planejamento estratégico tem muito a agregar 

na gestão do agronegócio e é possível adaptá-lo para a gestão das propriedades rurais. Através 

dele será possível definir a missão, que é a razão de ser da empresa, no contexto do estudo, da 
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propriedade rural. A visão, que diz respeito ao que a empresa deseja para o futuro, os valores 

que representam as convicções, aquilo que as pessoas da organização acreditam. É possível 

também definir as metas de curto, médio e longo prazo, além de uma análise do ambiente 

interno e externo, enfim, o referencial teórico nesse contexto é amplo, o que vale para esse 

estudo é uma visão inicial da sua importância. 

Como gestora do lar e do bem-estar da família, a capacidade da mulher é incontestável. 

Na atmosfera rural a maior parte dos estabelecimentos é gerenciada por homens, no entanto 

existem admiráveis exemplos de mulheres gestoras atuantes diretamente no agronegócio 

(HAMER 2007, apud DIAS 2008). No meio rural, a mulher não deve deixar seus valores e 

vaidade de lado. Em compensação precisa adotar algumas características masculinas que surtem 

efeito no espaço de trabalho. Afere-se então que a mulher vive um processo conflituoso, já que 

para participar deve apresentar habilidades contraditórias, como segurança e sensibilidade 

(CRAMER; CAPPELLE; SILVA, 2001 apud DIAS, 2008). 

Pode-se concluir através do processo de gestão, planejamento e administração que 

norteiam as propriedades rurais, obtém-se a inovação. A evolução que acompanha o ambiente 

rural com o intuito de facilitar a vida no campo, que substituiu o trabalho braçal de plantar as 

sementes, de tratar, de colher e armazenar, a modernização retrata as mudanças no sistema. 

Cada vez mais se faz necessário inserir o planejamento estratégico nas propriedades rurais, com 

base em gestão de riscos, conhecimento de mercado e utilização de ferramentas adequadas, 

visto que o resultado de um bom planejamento é a gestão assertiva da propriedade rural.
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3 METODOLOGIA 

 

Ao fazer uma pesquisa, “a qual tenha como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos (GIL, 2010, p. 1)”, torna-se necessário descrever como foram os 

procedimentos metodológicos. Estes procedimentos têm como objetivo responder os 

questionamentos iniciais do trabalho, bem como, nortear o percurso a ser seguido. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto ao seu objetivo, como sendo de caráter 

exploratório. Para Gil (2010), é um método que tem como objetivo a formulação de um 

problema para análises e respostas mais aprofundadas ou para levantamento de hipóteses. No 

caso desse estudo, busca-se saber como é a participação da mulher rural do município de 

Tapejara/RS, na tomada de decisão sobre a gestão do agronegócio. 

Quanto aos procedimentos técnicos, este trabalho trata-se de pesquisa de campo, para 

Gil (2010), esta tem a finalidade de observar fatos e fenômenos da maneira como ocorrem na 

realidade por meio da coleta de dados. 

Para entender qual a realidade percebida pela mulher hoje, no quesito tomada de 

decisão, bem como para saber se ela tem ou não o desejo de estar à frente da propriedade, 

fizeram-se necessários dois tipos de análise, quantitativa e qualitativa, de acordo com Malhotra 

(2011, p. 140), “a pesquisa quantitativa procura quantificar dados, ela busca uma evidência 

conclusiva baseada em amostras grandes e representativas [...], as descobertas podem ser 

consideradas conclusivas”. Conforme Marconi (2010, p. 136) quantitativo é o termo que foca 

grandeza ou quantidade do fator presente em uma situação.  

E após foi feito a análise qualitativa, conforme Malhotra (2011, p. 141) “através desta 

análise é possível ter um entendimento mais profundo de uma realidade”, ainda segundo o autor, 

proporciona melhor visão e compreensão do cenário e pode fornecer uma percepção clara antes 

ou após o fato. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para este trabalho foi aplicado um questionário às mulheres residentes no interior do 

município de Tapejara/RS. Através de pesquisa realizada no site do IBGE (2019) foi possível 

chegar à quantidade de 650 estabelecimentos agropecuários em Tapejara, estes 
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estabelecimentos compreendem condomínio, consórcio ou união de pessoas, bem como 

produtores individuais. Por meio desta amostra, foi calculada a quantidade de mulheres para a 

aplicação do questionário, e ter um número suficiente de pessoas para a veracidade do estudo. 

Utilizando a calculadora amostral do site Comentto (2019), com uma margem de erro de 5% e 

nível de confiança de 95%, chegou-se ao número de 179 questionários a serem aplicados. 

Para a validação do questionário foi realizada a análise do mesmo pela banca avaliadora 

do projeto que resultou no presente trabalho. Após o parecer, foram realizados os ajustes 

recomendados para dar sequência na pesquisa. O passo seguinte foi à realização do pré-teste 

com pessoas de características similares àquelas que iriam participar da pesquisa. Conforme 

Malhotra (2011) o pré-teste consiste em testar o questionário em uma amostra pequena de 

entrevistados para avaliar a reação das pessoas e fazer os ajustes quando estes forem 

necessários, após esta etapa o questionário foi validado. 

O pré-teste foi realizado com 04 mulheres e, através dele foi possível identificar que a 

forma do preenchimento do bloco 1 deveria ser alterado, pois algumas encontraram dificuldade 

para responder, então ao invés de escala foi realizado apenas as marcações dos responsáveis 

pela realização do trabalho descrito em cada uma das questões. Outro ponto a ser comentado é 

que nesta fase de testes os questionários eram feitos pela entrevistadora e as entrevistadas 

apenas respondiam, porém isso também precisou ser alterado, por conta do viés na pesquisa, 

além de influenciar as respondentes, as mesmas ficavam constrangidas e tímidas em responder. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para esta pesquisa, o procedimento utilizado foi a aplicação de um questionário, sendo 

que o mesmo apresentou perguntas fechadas para serem assinaladas e outras foram utilizadas 

escalas. Também estavam contempladas perguntas abertas, as quais tinham o intuito de atestar 

a veracidade das respostas obtidas. O questionário buscou identificar o perfil das mulheres que 

residem no interior, saber se elas têm participação nas tomadas de decisões da propriedade, bem 

como identificar se elas sentem-se capazes e possuem vontade de assumir a liderança da gestão 

da propriedade rural.  

Foi realizada uma pesquisa de campo, sendo que, foram aplicados 174 questionários. 

Para fazer as entrevistas, atingir o público desejado e validar o resultado, o procedimento foi a 

realização de visitas nas propriedades rurais. As comunidades visitadas foram: Linha Três, 

Linha Quatro, Linha Calegari, Vila Campos, São Silvestre, São Brás, São Domingos e 

Cachoeira Alta, todas as comunidades pertencem ao município de Tapejara/RS.  
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A pesquisa, conforme sugestão da banca de avaliação, foi realizada de casa em casa 

justamente para saber a visão individual das mulheres e diminuir a probabilidade do viés na 

pesquisa.  

As visitas seguiram da seguinte forma: na primeira comunidade fui acompanhada de 

uma pessoa que já tinha morado no local, então as visitas já eram mais assertivas, pois ela sabia 

em quais casas residiam mulheres e também quais tinham lavoura e trabalhavam. Nas outras 

visitas às comunidades, apenas conversava com alguém que morava ou tinha morado lá para 

ter uma referência e noção da rota a ser seguida, mas as visitas foram feitas sem acompanhante.  

A abordagem realizada foi bem simples, ao chegar na casa era feita a apresentação, 

explicado sobre o trabalho da faculdade e como deveria ser preenchido o questionário, após a 

entrevistada não ter mais dúvida então era deixado o questionário com ela para ser respondido 

e visitado outra casa, assim foi feita a distribuição e explicação dos questionários e depois 

retornava recolhendo os questionários e sanando as dúvidas, caso alguém tivesse alguma. Em 

todos os lugares o atendimento foi muito bom, as mulheres no geral, foram receptivas e 

dispostas em responder a pesquisa, sendo que muitas relataram que tem filhos estudando então 

entendiam a necessidade e importância da realização das pesquisas. Apenas em uma casa que 

foi deixado o questionário, mas no retorno, ninguém veio atender.  

As visitas às casas no interior foram feitas em sábados, domingos e nos feriados, durante 

todo o mês de setembro e parte do mês de outubro, e, durante a semana era realizada a tabulação 

dos dados.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme Malhotra (2006), o uso de perguntas de resposta fixa reduz a variação nos 

resultados causada, muitas vezes, pelas diferenças entre os entrevistadores. A codificação e 

análise dos dados quantitativos podem ser consideradas simples de ser realizada. 

Para este trabalho foi utilizado o software Microsoft Excel. Através deste programa foi 

possível fazer a tabulação de todos os dados, soma e agrupamento das informações e após foi 

confeccionado os gráficos para a análise dos mesmos.  

Em primeiro momento foi realizada a análise do perfil das respondentes, na sequência 

foi feito a análise, por bloco do questionário, que seguiu da seguinte forma: Bloco 1: Saber 

quem toma as decisões da gestão da propriedade, contemplando alguns itens específicos. Bloco 

2: ver se a mulher é consultada para dar a opinião sobre os assuntos que estavam sendo 

perguntados e, no bloco 3, saber se a opinião da mulher faz diferença na tomada de decisão do 
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homem, conforme os itens apresentados. Outra análise que é imprescindível fazer, é a 

comparação dos gráficos entre os blocos, dessa forma, pode-se ter a confirmação das respostas. 

Depois de feito o estudo dos gráficos, realizou-se a análise de conteúdo, conforme 

Bardin (2011), a análise de conteúdo, consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar 

em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for à natureza do seu 

suporte.  

Como algumas perguntas do questionário eram abertas, este tipo de pergunta tinha o 

intuito de afirmar as respostas das perguntas fechadas e ainda ter a opinião das mulheres sobre 

os assuntos em questão, bem como, saber se ela se sente em condições e se ela tem interesse 

em assumir a gestão da sua propriedade. Faz-se necessário entender o sentido destas respostas, 

as quais trazem mais conteúdo e sentimento das entrevistadas em relação ao estudo, pois está 

relacionado tanto com a sua participação nas decisões da sua propriedade, como também com 

sua trajetória de vida.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados dados por meio de questionários 

aplicados a mulheres residentes no interior do município de Tapejara/RS. Com os dados 

coletados e tabulados foi possível identificar num primeiro momento o perfil das respondentes. 

Após averiguar o perfil, far-se-á a análise quantitativa e qualitativa das respostas.  

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Primeiramente foi feita análise quantitativa, através da interpretação dos resultados 

que estão em gráficos. 

 

4.1.1 Perfil das respondentes 

 

O questionário respondido pelas mulheres, parte dele, contemplava perguntas sobre o 

perfil das respondentes. Os dados constam na tabela 1. 

 

Faixa etária   Tem Filhos 

Até 30 anos 16%   Sim 80% 

De 30 a 60 anos 65%   Não 20% 

Acima de 60 anos 19%     

      

Estado Civil   Formação 

Solteira 15%   Até 1º grau 51% 

Casada 79%   Até 2º Grau 28% 

Divorciada 1%   Curso Superior 11% 

Viúva 2%   Pós-graduação 9% 

Outro 3%   Outro 2% 

      

Local de trabalho   Como se deu a inserção no Agronegócio 

Na propriedade 66%   Sucessão familiar 18% 

Fora da propriedade 22%   Casamento 18% 

Apenas afazeres domésticos 12%   Empreendimento próprio 2% 

    Sempre morou no campo 57% 

Área de Atuação   Outro 5% 

Agricultura 58%     

Pecuária 24%     

Agroindústria 3%     

Outro 15%     

Tabela 1: Perfil das respondentes 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 

 

Conforme mostra a tabela 01, que contém o perfil das mulheres que responderam o 

questionário há uma faixa etária predominante, ou seja, 65% das respondentes tem idade entre 
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30 e 60 anos e 79% são casadas. O índice de 15% de mulheres solteiras também é interessante 

analisar, visto que muitas destas mulheres solteiras ou mais jovens têm ainda menos visibilidade 

e participação nas decisões da propriedade. Conforme Spanevello (2016) ”observa-se existir 

menos mulheres jovens no campo do que idosas”, ainda segundo a autora muitos jovens 

preferem continuar os estudos nas cidades ou procurar trabalhos assalariados para possuírem 

maior autonomia, o motivo é, muitas vezes, a invisibilidade do trabalho executado por eles, em 

destaque as mulheres, pois as tradições priorizam o homem aos trabalhos especializados, de 

chefia, comercialização e a herança, e as mulheres acabam sendo excluídas de tomadas de 

decisões e possuem pouca autonomia perante a atividade produtiva.  

 Grande parte, 51% das mulheres cursaram até o 1º grau, atualmente ensino 

fundamental, sendo que muitas têm escolaridade incompleta, 28% estudaram até o 2º grau ou 

agora, ensino médio, 11% cursaram ensino superior e 9% pós-graduação. Este resultado afirma 

as palavras de Spanevello (2016) diz que em que boa parte dos agricultores familiares apresenta 

como grau de escolaridade apenas as séries iniciais. Quando questionadas sobre filhos, 80% das 

delas tem filhos. 

Ao tratar sobre o trabalho, 66% das mulheres trabalham na propriedade, 22% das 

entrevistadas trabalham fora da propriedade, com isso, possuem alguma renda externa e 12% 

somente afazeres domésticos, então, além do serviço com agricultura, pecuária, etc., elas 

também cuidam da casa. Por conta disso, normalmente, no campo as mulheres têm uma carga 

alta de trabalho, que nas palavras de Rodoodkswsky (1986), de todas as horas que se trabalha 

no mundo, as mulheres contribuem com dois terços desse total. Ainda conforme o autor, desse 

tempo de trabalho, uma grande parte está a cargo das mulheres que vivem nas zonas rurais, pois 

além do trabalho realizado na lavoura, sendo ele grãos, hortifruticultura, muitas também ajudam 

na avicultura, produção de leite e ainda fazem o trabalho doméstico. Além de uma carga de 

trabalho maior suas atividades, muitas vezes, são subestimadas pelos órgãos competentes, dessa 

forma, há dificuldade em quantificar o trabalho da mulher rural, uma vez que esse não está 

enquadrado no sistema tipicamente capitalista.  

A área de atuação destas mulheres, que é com o que elas trabalham, foi 58% com as 

atividades de agricultura com 24% com pecuária, agroindústria e outros, que compreendia 

trabalho com hortifrúti, ovinos, administração da propriedade e algumas que trabalhavam fora 

da propriedade somou 18%. O resultado é característico do público estudado. 

A maioria das mulheres entrevistadas sempre morou no campo, o que representou um 

índice de 57% das entrevistadas, 18% delas estão no campo por sucessão familiar e 18% foram 

morar no campo em virtude do casamento. 
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Na pesquisa também foram contempladas perguntas com objetivo de confirmar as 

respostas dos blocos 1, 2 e 3. Ou seja, saber se a mulher se sente preparada e se tem vontade de 

assumir a gestão da propriedade. Os resultados constam na tabela 2. 

 

Pergunta 
Alternativas 

Sim Não 

Se sente preparada para assumir a gestão da propriedade? 67% 33% 

Caso seu Pai ou Marido falte, você assume a gestão da propriedade? 83% 17% 

Você gostaria de assumir a gestão da propriedade? 69% 31% 

Tabela 2: Propensão a assumir a gestão da propriedade 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Conforme dados da Tabela 2, quando questionadas se elas se sentem preparadas para 

assumir a gestão do agronegócio 67% disseram que sim, o número aumenta para 83% quando 

ela tem a necessidade de assumir gestão da propriedade. Esta informação corrobora com 

Castilho et al. (2010, apud SPANEVELLO et al. 2017) quando diz que as mulheres se tornam 

responsáveis pela propriedade, somente quando viúvas, ou quando solteiras e na ausência de 

homens na família. 

Quando questionadas se elas gostariam de assumir a gestão da propriedade, 69% falaram 

sim. Estas respostas mostram que, algumas mulheres não tem interesse em assumir a 

propriedade, mas a maioria delas, além de sentir-se preparada, por já fazer o trabalho, também 

gostaria de estar à frente dos negócios das suas propriedades. Tal resultado vem ao encontro 

das palavras de Melo e Lopes (2012), quando afirmam que a mulher tem se empenhado em se 

preparar e se qualificar [...] a fim de desenvolver sua própria identificação e planejar seu futuro 

de acordo com seus desejos. 

 

4.1.2 BLOCO 1 – Gestão do Agronegócio 

 

Com o perfil das mulheres que responderam ao questionário traçado, serão analisadas 

nesse momento as questões aplicadas no questionário Bloco 1 – Gestão do Agronegócio 

(Apêndice A). Neste bloco as respondentes deveriam informar quem é que toma a decisão sobre 

diversos assuntos questionados. 

Um dos questionamentos era para saber quem decide sobre o tipo de tratamento a ser 

feito em animais e na plantação. O resultado pode ser analisado através do gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Quem toma as decisões sobre o tipo de tratamento a ser feito em animais e na plantação 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre o tema de tratamento que é realizado em animais ou plantações, conforme mostra 

o Gráfico 1, este serviço é direcionado, em grande parte das propriedades, pelos homens. O 

índice de 70% de decisão pelo público masculino é bem alto, isso mostra que é uma atividade 

mais técnica, conforme Spanevello et al (2016) muitas vezes, a compreensão, por parte das 

mulheres, é a de que são “os homens que sabem de negócios”, tendo em vista a invisibilidade 

do seu trabalho na propriedade familiar.  

Outro questionamento realizado foi para saber quem decide sobre a compra de insumos 

agrícolas. Assim, no Gráfico 2 consta os resultados sobre a influência dos gêneros na compra 

de insumos agrícolas. 

 

 
 

Gráfico 2 – Quem toma as decisões na compra de insumos agrícolas 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, a compra de insumos agrícolas, bem como o 

manuseio dos mesmos é uma atividade com maior grau de direcionamento para o público 

masculino. A concentração de decisões tem um percentual de 86% direcionado para o público 
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masculino e apenas 1% das decisões nesta questão é feita por mulheres, 2% a compra dos 

insumos agrícolas são feitas pelos filhos e os outros 2% da análise a compra é feita pelo casal 

em conjunto, isso mostra, conforme Spanevello et al (2016) que a produção e as tarefas 

periféricas relacionadas à ela, são majoritariamente realizados pelo homem e são vistas como a 

principal atividade da propriedade.  

Também foi perguntado sobre os investimentos na lavoura, com objetivo de evidenciar 

quem tomada às decisões. Os resultados encontrados podem ser visualizados através do Gráfico 

3. 

 

 
Gráfico 3 – Quem toma as decisões referentes aos investimentos na lavoura 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Após análise do gráfico, com 67% do total conclui-se que o papel do homem quando se 

trata de investimentos de lavoura também tem um percentual bem alto na tomada de decisões. 

Porém cabe analisar, que a margem da influência da família neste quesito também ficou alta 

com 21% do total. O casal resultou em um montante de 9%, os filhos 2% e as mulheres, apenas 

1% do total decidem sobre os investimentos na lavoura. 

A pesquisa contemplou diversos questionamentos, um deles era saber quem tomada às 

decisões quando o assunto são as tarefas domésticas. Conforme mostra o Gráfico 4, na maioria 

das vezes é a mulher quem está à frente deste tipo de decisão. 
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Gráfico 4 – Quem toma a decisão sobre as tarefas domésticas 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Neste gráfico, conclui-se que o papel da mulher nas atividades rurais, ainda está voltado 

as tarefas domésticas com percentual de 86% do total da análise. Nos demais ramos de 

atividades, a mulher vem tomando cada vez mais seu lugar no mercado, porém nas atividades 

rurais a cultura ainda prevalece que o homem fica na tomada de decisões quando se trata de 

lavoura, maquinário, animais e demais assuntos relacionados e a mulher fica mais direcionada 

as tarefas e decisões do lar. Tal resultado afirma as palavras Spanevello et al (2016) quando 

dizem que boa parte das mulheres tem sua força de trabalho mais intensa nas atividades 

domésticas, com baixa participação na gestão da propriedade e comercialização da produção. 

Ainda segundo o autor, o trabalho da mulher, principalmente sua atuação na produção para o 

autoconsumo e para a criação dos filhos, é fundamental para o sustento da família, rompendo 

com a lógica de um papel inferior ao desempenhado pelo homem.  

Também foi questionado quem decidia sobre os assuntos que envolvem moradia. O 

resultado pode ser avaliado através do Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5 – Quem decide sobre os assuntos que envolvem a moradia 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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De acordo com os resultados, quando o assunto é a moradia as decisões tem grande 

participação da mulher, porém a família quem decide junto o que e como farão as reformas, 

melhorias, compra ou venda. O índice em que as mulheres tomam as decisões sozinhas é 24%, 

que os homens decidem sozinhos é 5% e, na maioria, o casal é 28% e a decisão em família é 

43%, então nesta questão, há uma participação maior da família nas decisões.  

Sobre a educação dos filhos também foi perguntado, para saber quem decide. Pode-se 

ver, através do Gráfico 6, que é um assunto que o casal decide junto. 

 

 
Gráfico 6 – Quem toma a decisão sobre a educação dos filhos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre a educação dos filhos, conclui-se que as decisões são tomadas, na grande maioria, 

em conjunto, ou seja, pelo casal com percentual de 50% decidido apenas pelo casal, 28% 

decisão em família, o que se subentende que os filhos também interferem na decisão e a mulher 

decide sozinha sobre a educação dos filhos em 19% das residências. Os homens ficaram com 

3% do total e os filhos não pontuaram nesta análise por se tratar de educação dos mesmos. 

Uma das perguntas principais, a qual despertou o interesse em realizar a pesquisa era 

esta, saber se a mulher decidia sobre o local da entrega da produção. E, como pode-se avaliar 

no Gráfico 7, quem toma a decisão, na maioria das propriedades, é o homem. 
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Gráfico 7 – Quem toma a decisão sobre o local de entrega da produção. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com análise feita, a entrega da produção, é decidida 59% pelos homens, 28% 

é decidido entre a família e 10% somente o casal. Este tipo de decisão, embora hoje, tenha 

maior participação das mulheres e dos filhos, ainda assim é mais centralizada no homem em 

decidir, isso mostra, de acordo com Spanevello et al (2016), que o papel central de comando e 

de tomada de decisão nas propriedades é, ainda, em sua maioria, exclusividade masculina. 

Outra pergunta também pertinente é saber quem decide sobre a venda da produção. A 

resposta desta pergunta é de grande importância, pois é o resultado de um ciclo de trabalho, e 

como mostrado no Gráfico 8, a decisão, em grande parte das propriedades é do homem. 

 

 
Gráfico 8 – Quem toma a decisão sobre a venda da produção 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com o gráfico, o homem tem 53% de influência nesta tomada de decisão, já 
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índice é de 15%. Neste item a decisão, somente da mulher é 0, ou seja, elas até opinam, mas 

sozinhas não tomam decisão sobre a venda da produção. 

Esta análise reflete o quanto as decisões da área agrícola ainda estão concentradas na 

figura masculina, e vem ao encontro do que diz com Spanevello et. al. (2017). 

 

As mulheres, não se envolvem com a gestão da propriedade, apenas os homens 

administram os recursos originados da comercialização da produção, elas também não 

detêm os conhecimentos tecnológicos que são necessários para a administração da 

propriedade rural. Por isso, os homens assumem tarefas como comprar insumos, falar 

com técnicos, vender a produção, comprar máquinas ou equipamentos para a 

propriedade, contrair investimentos bancários, depositar e sacar dinheiro, entre outros. 

(SPANEVELLO et al 2017, p.08) 

 

Quando se fala em decisões, Simon (1970) diz que elas podem ser divididas em duas 

categorias: as programadas e não programadas. As decisões programadas são aquelas rotineiras 

e repetitivas: As decisões programadas fazem parte do acervo de soluções da organização. 

Pode-se dizer que analisando as questões do trabalho, a maioria das decisões são programadas, 

porque as atividades do campo acontecem em ciclos, e cada período as decisões tomadas são 

repetidas. Este é um fato que deve ser levado em consideração, pois devido às tarefas estarem 

inseridas no cotidiano, então os homens passam a tomar as decisões sozinhos com o intuito de 

economizar tempo e fazer o negócio prosperar. 

Porém, cabe destacar que o processo de tomada de decisão é uma conversação entre as 

informações existentes e o entendimento do indivíduo e conforme evidenciado por Simon 

(1970), o tomador de decisão é um indivíduo que possui uma racionalidade limitada. Por isso, 

a importância de discutir as ideias com outras pessoas, neste caso com as mulheres, antes de 

tomar uma decisão, para que haja um olhar diferenciado do que está sendo decidido e fazendo 

com que se tenham resultados mais precisos e rentáveis nas suas propriedades. 

 

4.1.3 BLOCO 2 – Participação Feminina na Gestão da Propriedade 

 

No bloco 2 (anexo 1), o que pretendia-se saber era se as mulheres eram consultadas a 

dar suas opiniões sobre a questão que lhe era pedida. Para esta análise foi utilizada uma escala 

para responder com notas de 0 a 10 para serem preenchidas, assim elas tinham uma margem 

maior para a resposta. Para a análise ficou configurado da seguinte forma: notas de 0 a 1: 

discordo totalmente; notas 2 e 3: discordo parcialmente; notas 4, 5, 6: não concordo e nem 

discordo; notas 7 e 8, concordo parcialmente; notas 9 e 10: concordo totalmente. 
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As questões analisadas eram as mesmas do bloco 1, porém alterou-se o sentido delas. O 

que pretendia-se saber na questão era se a mulher era consultada a dar sua opinião sobre o tipo 

de tratamento a ser feito em animais e plantações. O resultado pode ser analisado através do 

Gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9 - Sou consultada a dar minha opinião quando o assunto é o tipo de tratamento a ser feito em animais e 

plantação 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Através do Gráfico 9, verifica-se que às respostas ficaram mais homogêneas, mas ainda 

assim, se somarmos as notas de 0 a 3, ou seja, discordo totalmente e discordo parcialmente, 

chega-se a um total de 46%, um índice grande, este resultado traduz as respostas do bloco 

anterior, o qual deixa em evidência que o homem está à frente destas decisões e nem sempre 

ele consulta a mulher para dar a opinião. 

Também foi perguntado às mulheres, se elas eram consultadas a dar opinião sobre a 

compra de insumos agrícolas, os índices podem ser avaliados através do Gráfico 10. 

 

 
Gráfico 10 - Sou consultada a dar minha opinião sobre a compra de insumos agrícolas 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 
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Nesta questão, as mulheres são ainda menos consultadas para dar a opinião, talvez, por 

ser uma atividade corriqueira, alguns homens, assumem o compromisso e fazem as compras de 

insumos sem consultar a mulher. E a mulher por estar acostumado a isso e também por vezes 

não ter o interesse em saber mais sobre este assunto, não faz questão de opinar. O índice é de 

53% das mulheres que são pouco ou não são consultadas a dar sua opinião sobre a compra dos 

insumos agrícolas. 

Para saber se a mulher participa nas decisões quando o assunto é a lavoura, elas foram 

questionadas se elas são consultadas a dar suas opiniões sobre investimentos na lavoura, pode-

se ver o resultado através do Gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11 - Sou consultada a dar minha opinião sobre investimentos na lavoura 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre os investimentos nas lavouras, os números ficam mais parecidos, pode ser pelo 

investimento alto que é realizado. A soma dos percentuais dos itens concordo totalmente e 

concordo parcialmente que são as notas maiores, somam, 37%, já as notas mais baixas que estão 

na resposta discordo totalmente e discordo parcialmente o percentual é 35%, é baixa a diferença. 

Já a opção que é neutra, nem concordo e nem discordo também é parecida, ficando nos 28%, o 

que pode-se entender que algumas vezes os homens falam sobre os investimentos na lavoura, 

mas não sempre, bem como sua participação na decisão não tem um peso alto. Dessa forma, é 

possível dizer que grande parte das mulheres participa mais no sentido de compartilhar a 

informação, e poucas vezes sua opinião interfere, de fato, nas decisões dos homens. 

Nas decisões sobre as tarefas domésticas elas responderam que sim, é quase sempre elas 

que decidem sobre isso. Esse resultado pode ser observado no Gráfico 12.  
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Gráfico 12 - Sou consultada a dar minha opinião nas decisões sobre as tarefas domesticas 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Este tipo de decisão é tomada, na maioria das residências, pelas mulheres. Os índices 

com as notas mais elevadas somam 83%, mostrando o quanto estas decisões são recaídas mais 

fortemente para as mulheres. 

Na sequência elas responderam quando o assunto é referente às decisões diárias que 

envolvam a moradia, elas também são consultadas frequentemente sobre isso, os índices estão 

dispostos no Gráfico 13. 

 

 
Gráfico 13 - Sou consultada a dar minha opinião sobre as decisões diárias que envolvam a moradia 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

As decisões envolvendo moradia também tem participação bem expressiva da mulher, 

então quando não é ela mesma quem decide, ela é consultada a dar sua opinião sobre o que será 

realizado na moradia. Com um índice de 70%, observa-se que existe a valorização da sua 

opinião sobre este item. 

Quando o assunto é a educação dos filhos, as mulheres também são consultadas com 

frequência, o resultado está no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Sou consultada a dar minha opinião sobre a educação dos filhos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com o gráfico, sobre educação dos filhos, o casal normalmente decide junto, 

então o índice de consulta da opinião da mulher é alto, conforme o gráfico é 82% que 

concordam parcialmente e concordam totalmente, ou seja, as questões de maior peso estão 

evidenciadas.  

Sobre o local da entrega da produção, conforme mostra o Gráfico 15, o resultado é mais 

homogêneo, então, para este tipo de decisão as mulheres são mais consultadas. 

 

 
Gráfico 15 – Sou consultada a dar a opinião sobre o local de entrega da produção 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre o local da entrega da produção da propriedade, conforme mostra o gráfico, os 

resultados foram semelhantes, indicando que em algumas propriedades, as mulheres são 

consultadas a dar a opinião para onde vai a produção da família. Neste item ficou 24% como 

concordo totalmente, ou seja, muito consultada a dar sua opinião, e 22% de discordo totalmente, 

porcentagem que significa pouca ou nenhuma consulta da opinião da mulher. Avaliando o item, 
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o resultado está mais homogêneo com tendência a consultar a opinião da mulher antes de tomar 

a decisão. 

Além do local da entrega, outra questão era saber se as mulheres eram consultadas a dar 

sua opinião sobre a venda da produção. Como pode ser analisado no Gráfico 16, para este item, 

a maioria dos homens consultam as mulheres antes de tomar a decisão.  

 

 
Gráfico 16 – Sou consultada a dar minha opinião no momento da venda da produção 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com o gráfico, para vender a produção também existe a consulta da mulher 

sobre o assunto, embora os índices estejam parecidos, o índice que se destaca é o concordo 

totalmente, com 28%, neste caso é quando existe a consulta da mulher para tomar este tipo de 

decisão. 

 

4.1.4 BLOCO 3 – Influência Feminina na Gestão da Propriedade 

 

Neste bloco, a pesquisa era para saber se a decisão da mulher tinha influência na decisão 

do homem, ou seja, caso ela tivesse uma visão diferente dele, se ele respeitava, discutia ou não 

considerava a sua opinião. A questões seguiam as mesmas do bloco 1 e bloco 2, apenas com 

mudança no sentido. 

Para esta análise, também foi utilizada a escala com respostas variando de 0 a 10, assim, 

as respondentes tinham uma margem maior para a resposta. Para a análise ficou configurado da 

seguinte forma: notas de 0 a 1: discordo totalmente; notas 2 e 3: discordo parcialmente; notas 

4, 5, 6: não concordo e nem discordo; notas 7 e 8, concordo parcialmente; notas 9 e 10: concordo 

totalmente. 
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Ao analisar este bloco pretende-se saber o seguinte, caso a mulher discorde do marido 

sobre o tratamento que deve ser feito nos animais e na plantação, se ele considera a opinião 

dela. O Gráfico 17 mostra que, na maioria das vezes, sobre o assunto em questão, o homem 

leva pouco em consideração a opinião da mulher. 

 

 
Gráfico 17 - A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é sobre o tipo de tratamento a ser feito 

em animais e plantação 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

  

De acordo com os resultados apresentados no gráfico, as opções discordo totalmente 

e discordo parcialmente somam 46%, mostrando que a opinião da mulher tem pouca ou 

nenhuma influência na decisão sobre o tratamento a ser feito em animais e plantações.  

Para a compra de insumos agrícolas, segue a mesma linha. Conforme resultados 

apresentados no Gráfico 18, a decisão das mulheres tem baixa influência na decisão dos 

homens. 

 

 
Gráfico 18 – A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é a compra de insumos agrícolas 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Sobre a compra de insumos agrícolas, as mulheres têm baixa participação na decisão, 

pode ser que ela mesma não tenha interesse em saber e dar sua opinião sobre este tipo de 

trabalho, a somando as opções discordo totalmente e discordo parcialmente, chegamos num 

índice de 56%, ou seja, mais da metade das propriedades, as mulheres não participam na decisão 

sobre este item analisado. 

Outra questão era a influência feminina na tomada de decisão sobre os investimentos na 

lavoura. Nota-se, através do Gráfico 19, que o maior índice ficou na opção considerada como 

neutra, ou seja, a influência da decisão feminina, neste item, também é baixa. 

 

 
Gráfico 19 - A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é investimentos na lavoura 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Ao fazer os investimentos na lavoura, a opinião da mulher influencia um pouco mais 

a decisão dos homens. Os números estão mais próximos, com uma tendência para a não 

consideração da opinião da mulher neste item. Ao somar as notas maiores, o resultado obtido é 

35%, já as notas menores somam 39%, para tanto, as respostas neutras tem um peso alto, sendo 

assim, por mais que a decisão da mulher tenha peso, ainda assim não influencia muito a opinião 

do homem neste item estudado. 

Já, quando o assunto são as tarefas domésticas a decisão da mulher tem forte 

influência, e, na maioria das vezes é ela quem comanda a casa. Então, este resultado reflete no 

resultado da pesquisa, como pode ser analisado no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - A minha opinião tem influência nas decisões sobre as tarefas domésticas 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Neste item, o alto grau de decisão é da mulher, 69% é uma porcentagem expressiva. 

Tal resultado pode acontecer por elas estarem mais envolvidas com a casa, bem como, pelo não 

interesse dos homens em tomar este tipo de decisão. 

A questão sobre a influência da mulher nas decisões sobre assuntos que envolvam a 

moradia. Conforme resultados apresentados no Gráfico 21, a mulher tem influência nas 

decisões sobre este item. 

 

 
Gráfico 21 - A minha opinião tem influência nas decisões sobre assuntos que envolvam a moradia 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Após análise, conclui-se que este tipo de decisão, que também envolve casa e 

benfeitorias da propriedade, é tomado em conjunto, então existe a participação e a influência 

da mulher nas decisões tomadas. Conforme mostra o gráfico, 59% é um número expressivo, 

pois contempla mais da metade do público pesquisado. 

Sobre a educação dos filhos, a opinião da mulher também tem influência significativa. 

Conforme pode ser analisado no Gráfico 22. 
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Gráfico 22 - A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é a educação dos filhos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quando se trata da educação dos filhos, na maioria das propriedades é uma decisão do 

casal, sendo assim, as decisões vêm ao encontro do resultado que o gráfico mostra, onde a 

mulher tem influência e por muitas vezes é ela quem decide sobre a educação dos filhos. 

Sobre a entrega da produção, como pode ser visto no Gráfico 23, as respostas ficaram 

mais homogêneas. Se este gráfico for analisado em particular, pode-se dizer que em algumas 

propriedades a opinião da mulher influência na decisão do homem em entregar a produção em 

determinado local. 

 

 
Gráfico 23 A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é o local da entrega da produção. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Após análise, conclui-se que os índices são semelhantes, não tem nenhum que esteja 

em evidência, ou seja, 21% das propriedades a opinião é baixa ou inexistente e 20% a influência 

da opinião da mulher na tomada de decisões é alta. 
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Para vender a produção, conforme resultado apresentado no gráfico 24, em grande 

parte das propriedades, a opinião da mulher influencia o homem em decidir qual o momento da 

venda da produção. 

 

 
Gráfico 24 - A minha opinião tem influência nas decisões quando o assunto é a venda da produção 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O momento da venda da produção é de vital importância, visto que impacta no 

resultado da propriedade. A parte final do processo é um assunto que deve ser tratado com 

seriedade, maturidade e também deveria ter a consideração das opiniões diversas, ou seja, de 

todos os envolvidos no trabalho. Neste item, conforme mostra o Gráfico 24, a influência da 

mulher na decisão é razoável, porém poderia ser maior, visto que ela desempenha um papel 

muito importante no crescimento, manutenção e desenvolvimento da propriedade.  

Para avaliar o agronegócio, em primeira instância, é preciso compreendê-lo, conforme 

Araújo (2007), a compreensão do agronegócio, em todos os seus componentes e relações, é 

uma ferramenta importante a todos os tomadores de decisão. Pois o processo, como citado pelo 

autor, inicia antes da porteira com decisões sobre compra dos insumos, investimentos que 

devem ser feitos na lavoura, tipo de tratamento que será realizado; depois passa para as decisões 

dentro da porteira que é a parte da produção efetiva, preparo e manutenção do solo, colheita e 

parte de criações da propriedade e tem também as decisões após a porteira, que é o que se refere 

a parte da entrega da produção, seja de grão ou animais, decisões sobre venda e manutenção do 

valor recebido com a produção.  

Como identificado nesta pesquisa, das três etapas do agronegócio, a mulher participa 

das decisões de somente uma das etapas, que é dentro da porteira, o antes e o depois, quem 

decide em grande parte das vezes é o homem, dando a sensação de que a mulher ajuda a 

produzir, mas tem pouca participação nas demais decisões sobre a propriedade que ela também 

trabalha para manter. Tal afirmação corrobora com as palavras de Melo (apud LOVATO et al., 
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Nem concordo, nem discordo

Concordo parcialmente

Concordo totalmente
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2010), quando diz que embora desenvolva-se uma perspectiva de inserção da mulher no 

agronegócio, seu trabalho ainda é, em muitos casos, considerado ajuda, revelando que a 

atividade desenvolvida nessa forma de produção é de responsabilidade do homem, e o não 

reconhecimento ao trabalho da mulher, sugere que ele não gera valor econômico e social. Neste 

sentido, Spanevello et al (2017) afirmam que o trabalho realizado por mulheres, jovens e 

crianças são vistos apenas como “ajuda” e acabam sendo subordinadas aos homens, mesmo 

quando trabalham igualmente à eles, isso faz com que o trabalho doméstico realizado pelas 

mulheres seja culturalmente desvalorizado, considerado “leve”, enquanto o trabalho realizado 

pelos homens no âmbito da produção é considerado “pesado”. 

Sobre gestão da propriedade, Spanevello et al (2017) cita dados da Organização das 

Nações Unidas (2011), em que o percentual de mulheres rurais brasileiras a frente das 

propriedades é de apenas 13%, mas é preciso considerar a participação das mulheres no trabalho 

agrícola. Outro apontamento da autora é sobre a gestão. As propriedades chefiadas por mulheres 

são tão bem sucedidos quanto aquelas comandadas por homens no tocante a geração de renda 

agropecuária, embora suas terras tendam a ser menores e de menor qualidade, com isso pode-

se dizer que ambos tem capacidades de gerenciar as propriedades, o que determina como será 

o sistema, muitas vezes, é a cultura da região. 

 

4.2 - ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Finalizando as análises, consta aqui a análise qualitativa, a qual busca fazer a análise 

de conteúdo referente a uma questão com respostas abertas que continha no questionário. A 

pergunta era a seguinte: Você acredita que houve evolução nas condições de trabalho? Por quê? 

Além disso, utilizou-se este espaço para apresentar um feedback recebido de uma das 

respondentes. 

Quanto a questão, o resultado da questão foi 99,4% das mulheres acreditam que sim, 

houve evolução, porém destas, apenas 2%, ou seja, 3 respondentes percebem a evolução vinda 

da busca da mulher por melhorias nas condições humanas de trabalho, bem como da sua 

inserção e participação, tanto nas decisões diárias da propriedade, como também do seu papel 

de liderança junto a comunidade. Tal pensamento afirma o que Spanevello et al (2017), 

identifica, que existe a divisão sexual do trabalho e isto é considerado “normal” entre as 

mulheres, o que também significa que esta desvalorização do trabalho feminino é mantido pelas 

próprias famílias que estão inseridas na pecuária, onde apenas os homens são “criados” para a 

manutenção econômica da família. Esta condição cria o que Bourdieu (2002) apud Spanevello 
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et al (2017) denomina como habitus, onde os indivíduos trazem estas percepções como normais 

ou naturais pois são sistemas impostos por gerações passadas. São sistemas perceptíveis e que 

são desenvolvidos de maneira prática pela sociedade. 

O restante, 98% das mulheres, percebem também a evolução, mas por outro ângulo, 

elas veem esta mudança no sentido da diminuição do trabalho manual, da vinda da tecnologia, 

aumento da produção, entre outras respostas envolvendo tecnologia. Pode-se perceber que em 

muitas propriedades existe uma maneira de trabalho em que a mulher está inserida, que, ou 

sempre foi da mesma maneira ou aconteceu à evolução, porém não a ponto de ser uma 

percepção sentida pelas mulheres. 

Cabe destacar um feedback recebido de uma das respondentes sobre a pesquisa e sua 

percepção sobre a comunicação das empresas em relação ao público masculino e feminino. 

Reitero que é do consentimento da mesma a transcrição: 

 

Muito interessante à pesquisa, pois o que mais tem hoje é, digamos assim, machismo, 

normalmente nas empresas a parte de insumos é coordenada por homens, então 

quando vou comprar algum insumo, eles querem tratar o assunto com meu irmão, mas 

eu também tenho minha propriedade, e sou eu quem decido sobre que vou fazer. Outra 

ponto também é referente os eventos realizados pelas empresas, normalmente elas 

convidam apenas o homem da casa. Respondente 62. 

 

 

Este retorno recebido traz a tona que existe sim uma cultura predominante no setor 

agrícola, e também vem ao encontro com afirmações da literatura, onde diz que, no meio rural, 

a mulher precisa adotar algumas características masculinas que surtem efeito no espaço de 

trabalho. Afere-se então que a mulher vive um processo conflituoso, já que para participar deve 

apresentar habilidades contraditórias, como segurança e sensibilidade (CRAMER, CAPPELLE, 

SILVA, 2001 apud DIAS, 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O agronegócio vem ganhando cada vez mais importância no mercado financeiro, por 

conta disso se faz necessário um olhar com mais atenção à trajetória da mulher neste ramo. A 

cultura ainda é bem restrita quanto à inserção da mulher a tomada de decisão sobre os assuntos 

relacionados às propriedades rurais, lavouras, maquinários, animais e demais assuntos. 

Conforme afirma Cielo (2014), no setor agropecuário, a exemplo de demais setores 

econômicos, a inserção feminina se dá de maneira tímida, reforçando a cultura econômica 

centrada no poder masculino. 

Diante da proporção que o agronegócio tem no mercado mundial, é necessário que o 

produtor rural busque ter conhecimentos gerais, entender, por exemplo, as condições do 

mercado, os recursos naturais para o desenvolvimento de suas atividades, seus custos e sua 

viabilidade. Visto que a decisão de como conduzir sua propriedade depende unicamente do 

produtor. O mesmo deve realizar análises que certifiquem a rentabilidade do seu trabalho, tal 

como os lucros e prejuízos ao final de cada exercício. 

Através dos resultados, este estudo respondeu ao questionamento e objetivo inicial do 

trabalho, em saber se a mulher participa das decisões, especialmente no momento da plantação, 

da venda da produção, seja ela agrícola, pecuária ou outra. O que mostrou é que as decisões das 

mulheres estão voltadas ao âmbito doméstico, relacionados com a casa e aos filhos. O que 

reforça as palavras de Cielo (2014), quando diz que o reconhecimento à essas mulheres só é 

dado ao fato de desempenharem o trabalho doméstico, mesmo quando a mulher faz o trabalho 

no campo, com os animais, etc., o que implica a manutenção desigual de gênero. 

Outro ponto a ser considerado é sobre a comunicação feita pelas empresas, até o 

momento a maneira que elas conversam com o público está correto, pois a atenção delas está 

voltada ao público masculino, e hoje quem decide o local da compra de insumos, bem como o 

local da entrega da produção são os homens. Porém é preciso fazer leitura de mercado 

constantemente, visto que as mulheres estão, aos poucos, se dispondo a aprender e participando 

mais das decisões como um todo. 

Como visto, houve sim evolução nas condições de trabalho da mulher ao longo dos anos, 

isto foi relatado por todas as mulheres, mas o que é percebido por elas é a melhoria vinda através 

da tecnologia, apenas 2% delas visualizam a evolução no sentido do empoderamento feminino 

e suas buscas por melhores condições humanas de trabalho, bem como sua participação das 

tomadas de decisões Os resultados corroboram com a afirmação de Lovato (2010, p. 200) 
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quando diz que “esta ideia da não participação da mulher no processo de trabalho rural, está, 

muitas vezes, processada nas mentes não apenas dos homens, mas das próprias mulheres”. 

Diante disso, pode-se dizer que há muito a ser feito para evoluir neste sentido, pois existe 

sim uma tradição de que os assuntos relacionados à propriedade rural estão voltados para o 

público masculino, o qual é a figura principal na tomada de decisões. Embora exista esta cultura 

predominante, há momentos que é preciso romper as barreiras, e cabe a mulher fazer isso. Ela 

pode iniciar um movimento bem simples para equilibrar um pouco esta distinção que é validar 

o trabalho realizado pelas filhas mulheres, atitude imprescindível para equiparar, aos poucos, a 

diferença que existe entre a trabalho do homem com o da mulher. 

Portanto, deve-se sim melhorar, em qualquer meio, é preciso estar aberto às mudanças. 

Tanto para aceitar a vinda das novas tecnologias e da inovação, como também aceitar as 

mudanças de hábitos e comportamentos das pessoas, porém sempre deve-se respeitar a forma 

como cada local acredita ser o melhor. 

 Este trabalho foi de grande valia, pois através dele foi possível conhecer pessoas e 

realidades distintas, porém como qualquer pesquisa, esta também teve algumas limitações, 

como por exemplo, o planejamento dela deveria ter sido diferente, pois se concentrou em 

algumas comunidades, acredita-se que o correto seria fazer uma parte com cada comunidade 

para ter a opinião mais heterogênea. Outra limitação foi o tempo de pesquisa, pois no interior 

as casas são mais distantes então não era possível ter um número considerável de respondentes 

por visita. A pesquisa realizada nos finais de semana e feriados, em sequência, foi bastante 

cansativa. 

Este estudo foi um início a inúmeras pesquisas que podem ser feitas nas propriedades 

rurais, com objetivo sempre de avaliar e apresentar uma maneira de melhorar o que está sendo 

estudado. Segue duas sugestões para estudos futuros, uma mais pertinente para complementar 

este estudo realizado, que é fazer uma pesquisa com os homens, para saber a visão que eles têm 

sobre a percepção, consulta e opinião das mulheres quando se trata da gestão das propriedades 

rurais. A outra sugestão é fazer uma pesquisa para saber como os pais veem a atuação dos filhos 

no agronegócio, visto que a percepção tida neste trabalho é que os filhos homens tem mais 

visibilidade, pois eles auxiliam e muitas vezes são eles que tomam as decisões, e as filhas 

mulheres não foram citadas nem no auxílio das tarefas domésticas. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO 1 – GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

Na propriedade onde você mora, assinale quem toma as decisões sobre as questões abaixo. 

Quem toma as decisões quanto aos assuntos 

abaixo? 

Mulher Homem Filhos Família 

Sobre o que vai ser produzido     

Sobre investimentos em máquinas e equipamentos     

Sobre o tipo de tratamento a ser feito nos 

animais/plantação 

    

Compra de insumos agrícolas     

Investimentos na lavoura     

Investimentos em maquinário agrícola     

Decisões sobre tarefas domésticas     

Decisões diárias sobre assuntos que envolvam a 

moradia 

    

Decisão sobre educação dos filhos     

Investimentos/compras de terras     

No local da entrega da produção: grão/ animais (aves, 

suínos, gado, etc.) 

    

Para vender a produção (grão/carne etc.)     

Para o destino do valor recebido da venda da produção 

(grão/carne, etc.) 

    

Quem se mantem informado sobre as tendências e 

boas práticas do Agronegócio? 

    

 

BLOCO 2 – PARTICIPAÇÃO FEMININA NA GESTÃO DA PROPRIEDADE 

 

Qual seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 0 significa que sou pouco 

consultada 10 significa muito consultada: 

Sou consultada a dar minha opinião 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Pouco Consultada Muito consultada 

Sobre o que vai ser produzido            

Sobre investimentos em máquinas e equipamentos            

Sobre o tipo de tratamento a ser feito nos 

animais/plantação 

           

Compra de insumos agrícolas            

Investimentos na lavoura            

Investimentos em maquinário agrícola            

Decisões sobre tarefas domésticas            

Decisões diárias sobre assuntos que envolvam a 

moradia 

           

Decisão sobre educação dos filhos            

Investimentos/compras de terras            

No local da entrega da produção: grão/ animais 

(aves, suínos, gado, etc.) 
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Para vender a produção (grão/carne etc.)            

Para o destino do valor recebido da venda da 

produção (grão/carne, etc.) 

           

 

 

BLOCO 3 – INFLUÊNCIA FEMININA NA GESTÃO DA PROPRIEDADE 

 

Qual seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 0 significa pouca influência e 

10 significa muita influência: 

 

A minha opinião tem influência nas decisões 

quando o assunto é sobre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Pouca Influência Muita Influência 

Sobre o que vai ser produzido            

Sobre investimentos em máquinas e equipamentos            

Sobre o tipo de tratamento a ser feito nos 

animais/plantação 

           

Compra de insumos agrícolas            

Investimentos na lavoura            

Investimentos em maquinário agrícola            

Decisões sobre tarefas domésticas            

Decisões diárias sobre assuntos que envolvam a 

moradia 

           

Decisão sobre educação dos filhos            

Investimentos/compras de terras            

No local da entrega da produção: grão/ animais 

(aves, suínos, gado, etc) 

           

Para vender a produção ( grão/carne etc)            

Para o destino do valor recebido da venda da 

produção ( grão/carne, etc) 

           

 

BLOCO 4 – PERFIL DAS MULHERES NO AGRONEGÓCIO 

 

1. Faixa etária:  

( ) Até 30 anos ( ) de 30 a 60 anos ( ) Acima de 60 anos 

 

2. Estado civil:  

( ) Solteira ( ) Casada ( ) Divorciada ( ) Viúva 

( ) Outro: _____________________________________________________________ 

 

3. Se casada, há quanto tempo?_____________ 

 

4. Formação:  

( ) Até 1º grau 

( ) Curso superior. Qual? ________________ 

( ) Até 2º grau 

( ) Pós-graduação. Qual? ________________  
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5. Possui filhos?  

( ) Não ( ) Sim Quantos? _________  

 

6. Em caso afirmativo, eles a ajudam na gestão do empreendimento?  

( ) Sim ( ) Não  

 

7. Você trabalha: 

( ) Na propriedade  ( ) Fora da propriedade (na cidade, em outro local) 

( ) Afazeres domésticos 

 

8. Área de atuação:  

( ) Agricultura ( ) Pecuária ( ) Agroindústria ( )Turismo Rural  ( )Outro__________ 

 

9. Qual o tamanho da propriedade:  

( ) Menos de 100ha  ( ) de 101ha a 500ha  ( ) de 501ha a 1000ha ( ) Mais de 1000ha  

 

10. Como se deu sua inserção no agronegócio?  

( ) Sucessão familiar 

( ) Casamento 

( ) Empreendimento próprio  

( ) Emprego na Agroindústria 

( ) Sempre morou no campo 

( ) Outra ___________________________ 

 

11. Reside no interior há quanto tempo ___________ 

 

12. Os principais desafios enfrentados por você ao ingressar no agronegócio? (Pode marcar 

mais de uma alternativa)  

( ) Falta de oportunidade de exercer determinadas funções  

( ) Falta de conhecimento técnico  

( ) Subestimo da capacidade  

( ) Falta de experiência  

( ) Falta de apoio da família  

( ) Adaptação ao meio rural  

( ) Credibilidade na tomada de decisão 

( ) O fato de ser mulher (Discriminação de Gênero) 

( ) Conciliar vida pessoal e profissional  

( ) Preconceito. Especifique__________________________________  

 

13. Você se sente realizada em trabalhar com agronegócios?  

( ) Sim   

( ) Não 

( ) Não trabalho com agronegócio 

 

14. Atividades que costuma desempenhar: 

( ) Atividades domésticas 

( ) Atividade com gado leiteiro 

( ) Plantar e colher grãos 

( ) Atividade com suínos 

( ) Atividades com aves 

( ) Trabalho externo 
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( ) Outro_____________ 

 

15. Do seu ponto de vista, as atividades que desempenha são condizentes com a sua força 

física: 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) As vezes 

 

16. Acredita que houve evolução nas condições de trabalho? 

( ) Sim   ( ) Não 

Por quê?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


