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Apresentação 
As páginas a seguir trazem a análise conclusiva dos resultados da pesquisa quantitativa realizada 
nas 12 maiores capitais brasileiras no período entre 15 de Dezembro de 2012 e 15 de Janeiro de 
2013. 
 

Objetivo 
Esse estudo tem como objetivo principal identificar  como o Agronegócio brasileiro é percebido 
pelos moradores dos grandes centros urbanos. 
Já como objetivos secundários a pesquisa visou identificar características associadas ao 
Agronegócio, sua importância para a economia, prestígio (categoria e profissionais), interesse da 
população, abrangência percebida e impacto no meio ambiente. 

Apresentação 
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Universo Considerado 
Homens e mulheres com idades entre 
16 e 60 anos, de todos os credos, 
raças e classes econômicas, residentes 
na zona urbana das 12 cidade listadas 
na tabela ao lado: 
Plano Amostral 
Foi utilizado o método Probabilístico 
Estratificado Proporcional, valendo-se 
de cotas de proporcionalidade para os 
sexos e idades. 
Foi colhida uma amostra de 616 
respondentes, no período entre 15 de 
Dezembro de 2012 e 15 de Janeiro de 
2013. 
 
 
 
 

Metodologia 
# Município Unidade Federativa Região População 
1 São Paulo São Paulo Sudeste 11.316.149 
2 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sudeste 6.355.949 
3 Salvador Bahia Nordeste 2.693.605 
4 Brasília Distrito Federal Centro-Oeste 2.609.997 
5 Fortaleza Ceará Nordeste 2.476.589 
6 Belo Horizonte Minas Gerais Sudeste 2.385.639 
7 Manaus Amazonas Norte 1.832.426 
8 Curitiba Paraná Sul 1.764.540 
9 Recife Pernambuco Nordeste 1.546.516 

10 Porto Alegre Rio Grande do Sul Sul 1.413.094 
11 Belém Pará Norte 1.402.056 
12 Goiânia Goiás Centro-Oeste 1.318.148 

Tipo e Método: Pesquisa do tipo quantitativa, valendo-se do método descritivo estatístico. 
Coleta de Dados: Inquérito Pessoal por meio de entrevistas pessoais domiciliares. 
Método de seleção da amostra: Probabilístico Estatístico. 
Margem de Erro: 4% 
Nível de Confiança: 95% 
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 Objetivo:  
Produzir mapas perceptuais onde seja possível relacionar os setores da economia e as 
características (cada frase contém uma característica) e enxergar quais características estão 
mais associadas a cada setor e também entender quais setores são percebidos de forma 
parecida e opcionalmente entender como as pessoas discriminam os setores (quais as 
características discriminam mais). 
 
Na página seguinte, a tabelas mostra as siglas utilizadas no mapa perceptual. 

 

Análise de Correspondência 
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Análise de Correspondência 
Tabela : Setores 

S1 Mineração e Petróleo 

S2 Agronegócio 

S3 Educação 

S4 Automobilístico 

S5 Saúde 

S6 Bancos 

S7 Eletroeletrônica 

S8 Transporte 

S9 Construção 
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Análise de Correspondência 
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 O mapa “Imagem dos Setores da Economia” mostra cinco regiões em que as associações 
aparecem de forma nítida. São elas: 
 Região A: compreende os setores de saúde e educação. 
 Região B: compreende os setores de bancos e transporte. 
 Região C: compreende os setores de eletroeletrônicos e automobilístico. 
 Região D: compreende os setores de mineração e petróleo. 
 Região E: compreende os setores de construção e do agronegócio. 

 

Análise de Correspondência 
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 A Tabela acima mostra que as associações observadas explicam 56,34% de toda a possível 
associação que existe entre as características e os setores. Uma explicação moderada de 
associação. 

 Nesse sentido, a dimensão 1 que possui a maior parcela da explicação da associação parece 
indicar que o lado direito do mapa mostra os setores com maior influência da esfera pública 
e o lado esquerdo mostra os setores que possuem maior participação de incentivo privado. 

 No posicionamento da dimensão 1, o agronegócio (S2) é bem avaliado, considerando-se que 
está afastado das associações negativas feitas aos setores com maior participação de 
incentivo público (Bancos, Educação, Saúde e Transporte). 

Análise de Correspondência 
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 Objetivo:  
Obter o número de fatores ideal para explicar a maior variância total. A partir dos fatores 
obtidos, realizar uma segmentação da amostra, de modo a qualificar os segmentos segundo 
os fatores obtidos, traçando o perfil de cada grupo. Ao final será preciso identificar a qual 
segmento cada respondente “pertence mais”, para que seja possível traçar o perfil 
sociodemográfico dos segmentos. 
 
Antes de se iniciar a análise fatorial foi realizada uma substituição dos valores registrados 
como 8 (não sei) para o nível 4 (nem concordo nem discordo), já que foi suposto possuir o 
mesmo efeito prático. Tanto no conjunto de dados nacional quanto no regional.  
 

 

Análise Fatorial 
Segmentação Psicográfica 
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 O método utilizado para a decisão do número de fatores foi o critério de Kaiser, em que o 
número de componentes principais é obtido pelos que possuem autovalor maior do que um. 
No caso nacional foram obtidos 15 fatores ou ideias principais contidas no conjunto de dados 
que explicam 53,9% da variabilidade contida nos dados. O software utilizado foi o STATISTICA 
v.11.  

Análise Fatorial 
Segmentação Psicográfica 
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  Nacional 
1 Pesquisa para agronegócio 
2 Atividade country 
3 Preocupação com o meio ambiente 
4 Desapego aos bens 
5 Gosto pelo litoral 
6 Reciclagem 
7 Proteção governamental 
8 Preocupação com a origem 
9 Alimentação e família 

10 Vida no campo 
11 Agronegócio como motor 
12 Esportivo 
13 Favorável aos transgênicos 
14 Praticidade 
15 Workaholics 

Análise Fatorial 
Segmentação Psicográfica Tabela: Fatores Obtidos 
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 É interessante notar, apenas para salientar as três características mais expressivas, que, em 
âmbito nacional, o mais relevante foi colocar a pesquisa científica como uma ferramenta 
importante para o crescimento do agronegócio. Em seguida, apareceram as preocupações 
com a vida notadamente country (adoro rodeios; gosto de jeep, barro e trilhas; uso chapéu e 
botas quando vou a um rodeio) e não menos importante aparece a preocupação com o meio 
ambiente.  
 

A seguir será apresentada a segmentação que foi realizada com os 616 registros em esfera 
nacional, que foi construída com base nas 15 características obtidas via análise fatorial. 
 

 

Análise Fatorial 
Segmentação Psicográfica 
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Análise Fatorial 
Segmentação Psicográfica 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 8 

Segmentação Grupo Cases % 

1 83 13% 
2 90 15% 
3 67 11% 
4 99 16% 
5 93 15% 
6 88 14% 
7 73 12% 
8 23 4% 

Base 616 

Tabela: Representação dos 
Grupos 

A análise das respostas dos 616 respondentes gerou oito segmentos, segundo as 
características observadas na análise fatorial.  
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Segmentação Psicográfica 
1. I LOVE ME 

As pessoas pertencentes a esse grupo 
adoram praia e mar e não possuem muita 
afinidade com o campo ou com os elementos 
do interior, como música sertaneja e 
programas de televisão ligados ao campo e à 
pesca. Não gostam de cozinhar e não se 
preocupam com a alimentação ou com a 
família.  
Esse grupo corresponde a 13% da amostra e 
é o mais comum entre as pessoas com idade 
entre 16 e 24 anos. Formado principalmente 
por solteiros, esse grupo é o segundo maior 
da região Sudeste, e também o segundo 
maior entre os homens. 
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Segmentação Psicográfica 
2. Agrolovers 

Como um grupo de informados, as pessoas desse grupo afirmam 
ler jornal com frequência. Com um maior proximidade com a 
natureza gostam de cavalos, animais domésticos, plantas, 
árvores e parques; se preocupam com a origem dos alimentos e 
não são contrários aos alimentos transgênicos e à reciclagem; 
acreditam que a pesquisa científica é importante para o fomento 
do agronegócio, apoiam a reforma agrária e discordam de que o 
governo esteja protegendo demais o produtor rural. São 
otimistas quanto ao crescimento do Brasil e possuem uma boa 
imagem do país, acreditando que a cultura brasileira é a mais 
rica do mundo e que daqui a dez anos o Brasil será uma das 5 
principais economias mundiais. 
Esse grupo corresponde a 15% da amostra e possui o segundo 
maior contingente de pessoas com idade acima de 50 anos; 
corresponde ao segundo grupo com o maior número de 
divorciados e viúvos; é o grupo com maior percentual de pessoas 
formadas e com renda mensal superior a 20 salários mínimos, 
sendo também o grupo com maior contingente de pessoas 
pertencentes às classes A e B. 
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Segmentação Psicográfica 
3. Turma da Malhação 

Como “Turma da Malhação”, têm o hábitos de 
praticar esportes regularmente, gostam de plantas, 
árvores e parques, mas não se procupam com 
alimentos transgênicos e com o meio ambiente. São 
nacionalistas quanto aos produtos consumidos, 
preferindo aqueles de origem 100% nacional; 
contemporâneos, não acreditam que a vida 
antigamente era melhor do que é hoje. Com 
preferência pelo litoral gostam de praia e adoram 
entrar no mar, e odeiam rodeios e festas de música 
country. 
Esse grupo corresponde a 11% da amostra e é o 
maior grupo da região Centro-Oeste e o segundo 
maior em pessoas com ensino superior. Formado 
principalmente por homens, com idade entre 25 e 
49 anos, solteiros, com renda mensal entre 3 e 5 
salários mínimos. 
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Segmentação Psicográfica 
4. Desligados 

Menos apegados aos bens materiais, os 
“Desligados” não acreditam que sua vida dependa 
do uso de eletroeletrônicos, não se preocupam em 
sempre se atualizar sobre o lançamento de 
produtos e não encaram o trabalho como a coisa 
mais importante da vida. Mais distantes do 
agronegócio e do campo, discordam de que a 
pesquisa científica seja importante para o 
crescimento do agronegócio, e não acreditam que 
o governo deva investir prioritariamente no setor. 
Representando 16% da amostra, o grupo é 
formado principalmente por mulheres, com idade 
superior a 25 anos, sendo o grupo com o maior 
contingente de pessoas 50 anos ou mais. É o grupo 
com maior percentual de indivíduos com apenas o 
primeiro grau e o maior na região Nordeste. 



21 

Segmentação Psicográfica 
5. Cowboys Off Road Como o grupo mais ligado ao campo e ao agronegócio, os 

“Cowboys Off Road” gostam de música sertaneja de viola, 
adoram cavalos, gostam de pescar, de plantas, árvores, 
parques, barro, trilhas e Jeep, adoram rodeios e festas de 
música country, gostam de cozinhar e de modificar receitas. 
Preocupados com o campo são contra alimentos 
transgênicos, apoiam a reforma agrária e se preocupam com 
o uso de hormônio nas criações. Otimistas com o Brasil, 
confiam que daqui a 10 anos o país será uma das 5 
principais economias do mundo e acreditam que o país está 
melhorando cada vez mais. Ligados aos bens materiais, são 
os que menos valorizam o desapego. 
Representando 15% da amostra, é formado principalmente 
por homens, sendo o grupo com o maior percentual de 
indivíduos do sexo masculino, e por indivíduos casados; 
constituído por pessoas de 25 a 49 anos, é também o maior 
entre as pessoas com essa faixa etária; localizados em sua 
grande maioria na região Sudeste, é o maior grupo da 
região. 
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Segmentação Psicográfica 
6. Urbania 

Os “Urbania” dão prioridade a legumes 
congelados devido à sua praticidade e não se 
preocupam muito com a alimentação, sendo a 
favor de alimentos transgênicos. Simpatizantes 
do campo, gostam de rodeios e festas de 
música country, Jeep, barro e trilhas e 
programas de TV sobre campo e pesca. A 
família não é uma prioridade para esse grupo, 
sendo o que menos se procupa em passar um 
tempo com os familiares.  
Representando 14% da amostra, o grupo é 
formado principalmente por mulheres, sendo 
o segundo grupo com o maior percentual de 
indivíduos do sexo feminino; com idade de 25 
a 49 anos e solteiros.  



23 

Segmentação Psicográfica 
7. Galera do Sofá 

O grupo “Galera do Sofá” é contrário à vida no 
campo e todos os aspectos referentes ao ambiente 
rural como rodeios e festas de música country, 
pesca, vestimentas, Jeep, barro e trilhas. Ligados à 
alimentação e à família, consideram importante 
conhecer a origem dos alimentos e se preocupam 
com o uso de hormônios nas criações. Como pessoas 
de perfil urbano acreditam que o campo é atrasado 
em comparação com a cidade e não sabem viver 
sem o conforto dos eletroeletrônicos. 
Sendo o principal da região Norte, o grupo 
representa 12% da amostra e é composto 
principalmente por mulheres, de 25 a 49 anos, com 
2º grau completo, pertencentes à classe C. Residem, 
além da região Norte, nas regiões Sudeste e Sul. 
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Segmentação Psicográfica 
8. Workaholics 

Como workaholics valorizam o trabalho e o 
classificam como a coisa mais importante da 
vida; não gostam de praia ou da vida no 
campo, não praticam esportes com 
regularidade, não gostam de plantas, árvores e 
parques e afirmam não ter tempo ou paciência 
para cuidar de animais domésticos. Consomem 
alimentos orgânicos e são ligados à família; 
valorizam a pesquisa científica para o fomento 
do agronegócio e são a favor do desmatamento 
zero. 
Sendo o menor grupo da amostra, os 
workaholics representam apenas 4% da 
população pesquisada, constituído por 
homens, com idade superior a 25 anos, sendo 
o grupo com a menor escolaridade (1º e 2º 
grau) e a menor renda mensal (até 3 salários 
mínimos). Residentes nas regiões Sul e 
Nordeste, são em sua maioria solteiros. 
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 O grupo dos “Desligados” é o que aparece com 
maior relevância entre os que nunca ouviram falar 
sobre o termo agronegócio e entre os que já 
ouviram falar, mas não sabem explicar o que o 
mesmo significa. 

 Esse resultado condiz com o perfil do grupo, que 
não demonstra intimidade com o agronegócio e 
tampouco se interessa pelos assuntos referentes ao 
setor. 

 Os “I LOVE ME” também apresentam pouco 
conhecimento sobre o Agronegócio, com apenas 
36,14% do público que soube definir o significado 
do termo, associando-o a cadeias de valor. Na média 
nacional entre todos os grupos, o percentual de 
conhecimento do termo é de 52,6%. 

Resultados 
O que é Agronegócio 
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 Seguindo-se com o mesmo desconhecimento 
demonstrado anteriormente, os “Desligados” 
apresentam o maior percentual de 
desconhecimento sobre os setores que 
compõem o Agronegócio. 

 Os “Turma da Malhação” demonstraram ser o 
público mais informado, apresentando o 
menor percentual de desconhecimento e a 
maior diversidade de associações de setores 
ao Agronegócio. 

Resultados 
Quais setores da economia fazem parte do Agronegócio 
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 O grupo dos “Agrolovers” é o que atribui 
maior importância ao Agronegócio para a 
economia municipal. Residentes 
principalmente no Sul do país e sendo o maior 
grupo dessa região, os “Agrolovers” 
demonstraram na análise psicográfica maior 
intimidade com o Agronegócio e com os 
assuntos relativos ao campo. 

Resultados 
Importância do Agronegócio para a Economia da Cidade 
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 Como um grupo mais ligado ao 
Agronegócio, os “Agrolovers” atribuem o 
maior nível de importância ao 
Agronegócio para a Economia do Estado, 
sendo um dado esperado, visto que o 
maior destaque desse grupo é sua 
afinidade com os assuntos referentes aos 
negócios do campo e sua crença de que a 
pesquisa irá fomentar o Agronegócio. 

Resultados 
Importância do Agronegócio para a Economia do Estado 
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 No levantamento do nível de importância do 
Agronegócio para a Economia do Brasil o  
destaque é novamente para os “Agrolovers”. 
Outro grupo que se destaca nesse 
levantamento é o de “Turma da Malhação”. 

 100% dos respondentes do grupo “Turma da 
Malhação” que souberam avaliar a 
importância do Agronegócio para a economia 
nacional o classificaram como “Muito 
Importante”, sendo o maior nível 
considerado. 

Resultados 
Importância do Agronegócio para a Economia do Brasil 
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 Como já era esperado, o grupo de 
“Agrolovers” é o que apresenta maior 
percentual de respondentes com algum 
interesse pelo segmento. 

 Os “Turma da Malhação” novamente são 
os que mais se assemelham aos 
“Agrolovers” em conhecimento e nível de 
interesse para com o Agronegócio. 

Resultados 
Nível de Interesse pelo Agronegócio 
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 Com destaque principal para os “Turma da 
Malhação”, o grupo foi o que apresentou maior 
percentual de conhecimento sobre as profissões 
relacionadas ao Agronegócio. 

 Os grupos: “Agrolovers”, “Urbania” e “Turma da 
Malhação”  são os que mais se destacam nos 
diversos levantamentos relativos ao 
conhecimento sobre o Agronegócio. 

 Nos 3 grupos, assim como na avaliação geral, a 
engenharia agronômica é a profissão mais 
ressaltada, sendo que os “Agrolovers” 
representam o grupo com maior participação 
entre os que citaram a profissão. 

 Os “Turma da Malhação” se evidenciam também 
por representarem o grupo que mais citou a 
profissão “nutricionista”. 

Resultados 
Profissões relacionadas ao Agronegócio 
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 “I LOVE ME”, “Galera do Sofá” e “Workaholics” 
confirmam sua aversão à vida no campo, sendo os 
três grupos com maior participação de indivíduos 
que já moraram no campo, mas que não voltariam a 
morar e entre os que mesmo nunca tendo morado, 
não cogitam a hipótese. 

 Essa rejeição ao meio rural e aos elementos que o 
compõem pôde ser observada na segmentação dos 
perfis psicográficos, que revelou a contrariedade dos 
grupos para com todos os costumes e tradições do 
campo. 

 Já os grupos com maior aceitação à ideia de morar 
ou voltar a morar no campo são: “Agrolovers” e 
“Cowboys Off Road”, o que já era esperado tendo 
visto que seus perfis são os mais próximos ao agro e 
aos costumes do ambiente rural. 

Resultados 
Moraram ou morariam em uma propriedade rural 
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 A rejeição da “Galera do Sofá” se 
confirma na análise sobre as vantagens 
da vida no campo sobre a vida na 
cidade. 

 Com o maior índice de respostas 
negativas entre os grupos, os “Galera 
do Sofá” reafirmam seu perfil de quem 
acredita que a vida no campo é 
atrasada em comparação com a vida 
urbana. 

 Os “Workaholics” representam o único 
grupo que não destaca o sossego, 
tranquilidade, calma e PAZ como os 
principais atributos do ambiente rural, 
acentuando com maior frequência o ar 
puro do campo. 

Resultados 
Vantagens de morar no campo 
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 Como o grupo que menos apresentou 
vantagens para a vida no campo, os “Galera 
do Sofá”, como esperado, representam o 
grupo com a maior frequência de 
desvantagens para o ambiente rural. 

 Os “I LOVE ME” são os indivíduos que menos 
ressaltaram desvantagens para o campo. 

 A maior desvantagem destacada foi a falta de 
infraestrutura, hospitais e escolas, sendo um 
item fortemente mencionado, independente 
do grupo, ou da intimidade das pessoas com 
a vida rural. 

Resultados 
Desvantagens de morar no campo 
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 Como o grupo com maior número de 
produtos do campo inseridos em seu 
cotidiano, os “Agrolovers” relacionaram 
principalmente a culinária rural, item 
presente na vida de 90% dos indivíduos 
desse grupo. 

 Depois da culinária, a música é o principal 
produto dentre os grupos analisados. 

Resultados 
Cultura e Costumes do meio rural presentes no cotidiano 
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 Os “Turma da Malhação” representam o 
grupo com o maior percentual de 
indivíduos que sabem apontar os Estados 
que consideram estar mais desenvolvidos 
no Agronegócio. Nesse grupo, os Estados 
de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais 
são os mais citados. 

Resultados 
Estado em que o Agronegócio está mais desenvolvido 
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 Como uma questão que exige um maior 
nível de interesse pelo Agronegócio, o 
grupo “Agrolovers” aparece com maior 
evidência, representando o grupo com 
menor abstenção na resposta. 

 O Brasil, país mais mencionado na análise 
geral, tem participação significativa nas 
respostas desse grupo. 

 Assim com em questões anteriores de 
maior conhecimento sobre o agro, os 
grupos “Turma da Malhação” e 
“Urbania” demonstraram maior domínio 
sobre o assunto. 

Resultados 
País em que o Agronegócio está mais desenvolvido 
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 O setor de Mineração e Petróleo é 
considerado o mais avançado na 
avaliação geral, estando a frente em seis 
dos oito grupos, excluindo-se nos 
grupos de “I LOVE ME” e “Workaholics”, 
onde o setor Automobilístico é o mais 
mencionado. 

Resultados 
Setores da Economia que consideram mais avançados 
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O Brasil é considerado pelos brasileiros 
como o país em que o Agronegócio está 
mais desenvolvido, superando países como 
Estados Unidos, Japão, China, entre outros. 
 
O destaque nessa relação se dá nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Sul.  
 
O Sudeste também apresentou participação 
significativa no resultado devido à sua 
população em maior escala, mas o 
percentual de menções do Brasil na região é 
baixo, ficando atrás somente da região 
Norte, onde a frequência de pessoas que 
não sabem opinar chega a quase 85%. 

País em que o Agronegócio está mais 
desenvolvido 
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81,3% da população consideram o Agronegócio “Muito Importante” para a economia nacional. 
 
Considerando-se que 14,1% dos respondentes não souberam opinar sobre esse levantamento, 
podemos afirmar que embora as pessoas não tenham intimidade com o termo e não consigam 
definí-lo ou associá-lo de forma espontânea, o reconhecimento da sua importância é grande. 
 
A proporcionalidade do aumento do nível atribuído de importância com o aumento do nível de 
escolaridade também é notável. Nos casos em que os respondentes possuem ensino superior, a 
importância máxima atribuída chega a 97,2%. 
 
Na região Centro-Oeste é onde o Agronegócio é melhor avaliado, com 99% de avaliação “Muito 
Importante”. 

Importância do Agronegócio para a economia do 
País 
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83,8% dos brasileiros avaliam a profissão de agricultor 
como “Muito Importante”. 
 
A maior relevância da profissão é na região Nordeste, 
onde o índice de avaliação máxima sobe para 92,8%. 
 
Ficando atrás de profissões como: Médico, Professor, 
Bombeiro e Policial, os agricultores são a quinta 
profissão mais valorizada entre as nove abordadas. 

Importância do agricultor para a vida dos 
brasileiros 

1º Médico (97,1%) - 2º Professor (95,8%) - 3º Bombeiro (94,3%) - 4º Policial 
(83,9%)  5º Agricultor (83,8%) 
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Os agrônomos representam a profissão mais associada ao Agronegócio, sendo apontada por 
75,5% dos respondentes. 
 
O Centro-Oeste é a região que mais conhecimento demonstrou na associação de profissões ao 
Agronegócio, tendo apresentado somente 1,37% de abstenção na resposta. 
 
Além da Engenharia Agronômica, outras profissões foram relacionadas de forma significativa: 

Profissões mais relacionadas ao Agronegócio 

Profissão Frequência 

Engenheiro Ambiental 51,5% 

Peão 45,5% 

Médico Veterinário 37,5% 

Administrador 27,4% 

Nutricionista 25,2% 

Químico 22,6% 

Economista 21,9% 
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Culinária, Música, Festas e Feiras Regionais são os 
produtos do meio rural mais presentes no dia a dia 
dos brasileiros. 
 
Nesse aspecto, a região Sul se destaca pelo maior 
número de respondentes com algum produto do 
meio rural inseridos em seu cotidiano, sendo 
também  a região em que a culinária aparece com 
maior frequência. 
 
A região Centro Oeste também é relevante no 
levantamento, apresentando todos os produtos 
relacionados com frequência considerável. 

Cultura e Costumes do meio rural presentes no 
dia a dia dos brasileiros 
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O setor de Mineração e Petróleo é considerado sinônimo de orgulho nacional. Citado por 72,2% 
é também considerado o setor mais avançado economicamente no Brasil. 
 
Relacionado por 25,3% dos respondentes, o setor de Agronegócio é o quinto em avanço 
econômico, ficando atrás dos setores de Mineração e Petróleo, Automobilístico, Construção e 
Eletroeletrônica. 
 
Atrás de Agronegócio estão relacionados somente os setores vinculados a características 
negativas na análise de correspondência. Esses mesmos setores são aqueles associados ao setor 
público, sendo eles: Bancos, Transporte, Educação e Saúde. 
 
No Centro Oeste é onde o Agronegócio surge com maior evidência, sendo considerado o segundo 
mais avançado, citado por mais de 50% dos respondentes da região. 

Setores da economia mais avançados e orgulhos 
nacionais 



47 

78,4% dos respondentes souberam relacionar ao menos um produto contendo componentes 
vindos do Agronegócio.  
 
A frequência considerável de cada produto enumerado demonstra a capacidade das pessoas em 
correlacionar mais de um produto com componentes vindos do Agronegócio. 
 
As regiões Sul e Centro Oeste são as que apresentam maior percentual de produtos relacionados. 
 
O destaque maior nesse levantamento é dos produtos: Sabão e Perfumes, Remédio, Cerveja, 
Móveis e Eletricidade e Combústivel. 

Produtos com componentes vindos do 
Agronegócio 
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Muito mais associado ao setor privado, o agronegócio está longe de ser classificado como um 
setor sustentado pelo governo. 
 
Essa relação de dependência governamental pode ser observada em setores de caráter público 
como Educação e Saúde, opostos ao Agronegócio no que se refere a características associadas. 

Subsídios governamentais e dependência do 
setor público 
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59,6% da população total pesquisada já ouviu falar sobre o termo agronegócio. 
 
Mesmo esse número sendo relevante, as associações feitas para explicar o termo são quase 
todas restritas ao “dentro da porteira”, sendo utilizadas correlações com agricultura, pecuária, 
agropecuária, negócios do campo, entre outras. 
 
Essas associações a cadeias de valor denotam que os brasileiros de uma forma geral reconhecem 
o agronegócio até certo ponto, tendo dificuldades em reconhecê-lo como complexo agro 
industrial atuante e influenciador em setores fora das fazendas. 
 
O percentual de quase 60% de reconhecimento é satisfatório, mas inspira modificações para 
abranger a percepção de cadeia produtiva. 

Conhecimento sobre Agronegócio e associações 
a cadeias de valor 
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O setor de Agronegócio, assim como o de Construção, é diretamente associado à geração de 
empregos. 
 

Geração de Empregos 
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40,4% dos respondentes afirmam nunca ter ouvido falar sobre 
Agronegócio. 
 
Embora o número de pessoas que souberam associar o 
Agronegócio a alguma cadeia de valor possa ser relevante, o 
desconhecimento sobre um conceito tão importante para o 
país ainda é evidente. 
 
Levando-se em consideração o pouco tempo em que o termo 
“Agronegócio” é utilizado no Brasil, podemos entender que 
trata-se de um conceito em construção, mas ainda assim 
destaca-se a necessidade de uma comunicação mais próxima 
ao urbano médio. 

Desconhecimento sobre o Agronegócio 
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Os setores de Agronegócio e Construção são vistos de forma semelhante pelos respondentes, 
dividindo características associadas. 
 
De forma negativa, esses setores são relacionados a características como desmatamento e 
consumo de água, sendo que, para o setor de Agronegócio, o volume de água utilizado é uma 
característica ainda mais fortemente associada. 

Desmatamento e utilização de grandes volumes 
de água 
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Apesar de várias práticas estarem associadas ao agronegócio, a relação para grande parte dos 
entrevistados se restringe aos produtos de “antes da porteira”. 
 
Facilmente relacionado à agricultura e pecuária (64,1%), o Agronegócio é símbolo de negócios do 
campo. Já quando os setores da cadeia de valor relacionados são de “depois da porteira” a 
associação é menos comum aos respondentes. 
 
Essa baixa compreensão sobre o sistema de cadeia de valor relacionado ao Agronegócio 
demonstra a necessidade de uma comunicação que não só apresente o termo para o público 
urbano, mas que crie também a consciência do tamanho de sua influência em segmentos que 
estão próximos a esse público. 

Baixa compreensão sobre o sistema de cadeia 
de valor 
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A região Sudeste apresenta o maior 
percentual de desconhecimento sobre o 
Agronegócio, sendo que 58,6% dos 
respondentes da região afirmam nunca ter 
ouvido falar sobre o que é o termo e não 
souberam atribuí-lo a nenhuma cadeia de 
valor. 
 
O destacado desconhecimento no Sudeste é 
ainda mais evidente se o compararmos às 
demais regiões, sendo o Centro-Oeste a 
região com menor percentual, apenas 4%. 

Desconhecimento sobre o que é o Agronegócio 
na região Sudeste 
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Embora a importância atribuída ao Agronegócio para a 
economia da Cidade, Estado ou País seja grande, 
quando questionados sobre seu interesse no setor, 
apenas 11% dos respondentes afirmam ter grande 
interesse. 
 
O número de pessoas com nenhum interesse (44,3%) 
deixa ainda mais evidente o distanciamento entre o 
público urbano e os negócios do campo. 
 
O nível de instrução é um fator influenciador nesse 
resultado. Nos cruzamentos por grau de escolaridade 
observa-se que quanto maior o nível de ensino do 
respondente, maior será seu interesse nos assuntos 
referentes ao Agronegócio. 
 

Pouco Interesse pelo Agronegócio 
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No levantamento espontâneo, 48,70% dos jovens com idade entre 16 e 24 anos afirmam nunca 
ter ouvido falar sobre Agronegócio. 
 
Já na relação estimulada de setores da economia que fazem parte do agronegócio, os jovens 
demonstraram maior domínio, sendo que nesse caso, a maior abstenção foi do publico mais 
velho, com idade igual ou superior a 50 anos. 

Jovens desinformados 
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A região Sudeste se destaca por seu 
distanciamento quanto aos assuntos ligados ao 
Agronegócio, sendo que 57,2% dos 
respondentes não apresentaram interesse 
pelos assuntos referentes ao complexo agro 
industrial. 
 
Embora seja líder no consumo de alimentos, 
bebidas e derivados do campo, o Sudeste 
demonstou pouco reconhecimento sobre o 
Agronegócio, se destacando em diversas 
situações por respostas negativas ou 
desinformação. 
 

Desinteresse da Região Sudeste 
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Embora 78,6% dos respondentes valorizem alguma característica 
do campo como uma vantagem em relação à cidade, 59,4% 
afirmam não ter vontade de morar em uma propriedade rural. 
 
Essa aversão à vida no campo demonstra que embora os 
respondentes valorizem a calma, os urbanos estão habituados à 
estrutura e o estilo de vida das grandes cidades, ressaltando 
como desvantagens do campo em relação à cidade itens como 
distância, isolamento, falta de infraestrutura, entre outras. Essas 
informações denotam a desinformação dos urbanos médios 
sobre a atual situação do campo, tomando-o quase sempre 
como um lugar “atrasado” em relação à cidade, que tem suas 
qualidades, mas não é uma opção de vida. 

Desinteresse pela vida em uma propriedade 
rural 
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Associado na análise geral à geração de emprego, o Agronegócio tem essa característica positiva 
como destaque em sua imagem nacional. 
Porém, para as classes D e E, a opinião quanto a essa característica positiva ligada ao Agro é 
contrária, sendo associado ao “Desemprego”, demonstrando a fraqueza da imagem do complexo 
agro industrial para esse grupo. 

Desemprego 
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A qualidade de vida, envolvendo itens como 
alimentação saudável, ar puro e tranquilidade são as 
vantagens do campo mais evidentes para o público 
residente nas grandes cidades.  
 
Porém, essas vantagens não tornam o campo uma 
opção de vida para essas pessoas. Como já foi 
salientado anteriormente, o que se observa é que o 
público urbano tem aspirações do campo e desejam 
uma vida mais saudável, mas não estão dispostas a 
deixar a cidade para obter tais vantagens: trata-se 
de um querer o campo na cidade, sem o preço do 
seu isolamento. 

Reconhecimento das vantagens do campo, mas 
preferência pela cidade 
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• 1. País em que o Agronegócio está mais 
desenvolvido: A classificação do Brasil como país em 
que o Agronegócio está mais desenvolvido é ainda 
mais evidente na pesquisa realizada na região de 
Ribeirão Preto, sendo uma percepção positiva tanto 
nacionalmente, quanto regionalmente. 

• 2. Importância do Agronegócio para a Economia do 
País: 93,6% dos respondentes da Região de Ribeirão 
Preto consideram o Agronegócio “Muito 
Importante” para a economia. Esse número, 
consideravelmente superior ao apresentado na 
análise nacional (81,3%), tem seu diferencial 
principalmente em função da diminuição do número 
de respondentes que não souberam responder 
(Nacional: 14,1% e Regional: 3%). 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 3. Importância do Agricultor para a vida dos brasileiros: Na região de Ribeirão Preto a 
valorização do agricultor também é um aspecto positivo a ser destacado. Sendo a quarta 
profissão mais valorizada na região, os agricultores ocupam a quinta posição na análise 
nacional. Porém, esse diferencial não simboliza uma grande modificação entre a valorização 
percentual do agricultor entre as amostras, e sim uma menor valorização dos policiais, 
ocorrendo uma inversão de posições. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

Posição Profissão % Muito Importante 

1º Médico 97,1% 

2º Professor 95,8% 

3º Bombeiro 94,3% 

4º Policial 83,9% 

5º Agricultor 83,8% 

NACIONAL 

Posição Profissão % Muito Importante 

1º Bombeiro 94,6% 

2º Professor 94,6% 

3º Médico 94,3% 

4º Agricultor 84,1% 

5º Policial 76,7% 

REGIONAL 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 4. Profissões mais relacionadas ao Agronegócio: Assim como na análise de perfil nacional, os 
agrônomos representam a profissão mais associada ao Agronegócio. Ainda mais relacionada 
regionalmente ao complexo agro industrial do que na análise nacional, os agrônomos 
aparecem com maior evidência principalmente em função da diminuição das associações 
feitas às profissões Peão e Engenheiro Ambiental. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

Posição Profissão Frequência % 

1º Engenheiro Agrônomo 75,5 

2º Engenheiro Ambiental 51,5 

3º Peão 45,5 

4º Médico Veterinário 37,5 

5º Administrador 27,4 

6º Nutricionista 25,2 

7º Químico 22,6 

8º Economista 21,9 

NACIONAL 
Posição Profissão Frequência % 

1º Engenheiro Agrônomo 85,8 

2º Médico Veterinário 41,9 

3º Engenheiro Ambiental 38,5 

4º Peão 26 

5º Administrador 25,7 

6º Economista 24,3 

7º Nutricionista 24 

8º Químico 20,3 

REGIONAL 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 5. Produtos do meio rural presentes no dia a dia dos brasileiros: Culinária e Música são os 
itens mais presentes na vida das pessoas residentes nas zonas urbanas, tanto em nível 
nacional, quanto regional. O que diferencia os costumes da população residente na Região de 
Ribeirão Preto da população das 12 principais capitais brasileiras é a maior presença de 
sotaque e vocabulário, e em contrapartida há a redução da presença de festas e feiras 
regionais. 

• 6. Setores da economia mais avançados e orgulhos nacionais: O setor de Mineração e 
Petróleo é considerado o mais avançado, tanto nas 12 capitais analisadas, quanto em 
Ribeirão Preto. 

 O principal aspecto positivo que se destaca é a maior atribuição de importância ao 
Agronegócio, que é considerado na região de Ribeirão Preto como o segundo setor da 
economia mais avançado, apresentando uma superioridade percentual de quase 28% com 
relação ao levantamento nacional, onde era o quinto em menções. 

 Os moradores da região de Ribeirão Preto também classificam o complexo agro industrial 
como um orgulho nacional, colocando-o no mesmo patamar do setor de Mineração e 
Petróleo. Nacionalmente, o Agronegócio apresentou associações positivas e negativas, como 
geração de emprego e desmatamento, sendo colocado juntamente com o setor de 
Construção Civil. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

• 7. Produtos com componentes vindos do Agronegócio: Se 
nacionalmente, o percentual de 78,4% dos respondentes 
que souberam relacionar ao menos um produto ao 
Agronegócio era satisfatório, regionalmente esse cenário é 
ainda mais positivo. Na região de Ribeirão Preto 87,2% dos 
entrevistados faz a relação de produtos ao Agronegócio, 
com destaque para eletricidade, combustível, cerveja, 
remédio, sabão, perfumes e móveis. 

• 8. Subsídios Governamentais e Dependência do Setor 
Público: Um aspecto positivo destacado tanto 
nacionalmente, quanto regionalmente, é a dissociação do 
Agronegócio com o setor público, onde dominam as áreas 
de educação, transporte e saúde, sempre associados a 
características negativas como “empecilho ao 
desenvolvimento”, “baixa produtividade” e “sustentado 
pelo governo”. 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 9. Conhecimento sobre Agronegócio e associações a cadeias de valor: Enquanto na 
avaliação nacional 59,6% dos respondentes demonstraram conhecimento sobre o 
Agronegócio, simbolizando um cenário positivo. Na avaliação da região de Ribeirão Preto, o 
percentual é ainda maior, 82,8%. 

 Esse maior reconhecimento regional já era esperado, porém levando-se em consideração o 
curto tempo em que o conceito de Agronegócio existe no Brasil, a popularização do nome, 
juntamente com a capacidade de associá-lo a atividades, é um importante aspecto positivo a 
ser destacado. 

 As associações a cadeias de valor são ainda mais claras, não restringindo-se somente às 
atividades de “antes da porteira”, com Comércio, Produção e Indústria em destaque, sendo o 
segundo mais mencionado, atrás apenas da Agricultura. 

• 10. Geração de Empregos: Diferenciando-se do estudo nacional, os respondentes da região 
de Ribeirão Preto não associam o Agronegócio à geração de emprego. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 1. Desconhecimento sobre o Agronegócio: Enquanto no levantamento nacional o percentual 
de conhecimento sobre o Agronegócio pode ser avaliado como um aspecto positivo e ao 
mesmo tempo negativo, na avaliação da região de Ribeirão Preto o percentual de 
desconhecimento é reduzido, representando 17,2% da população da região. 

• 2. Desmatamento e Utilização de grande volumes de água: Diferentemente do 
levantamento que compreendeu a opinião da população das 12 principais capitais brasileiras, 
no estudo realizado na região de Ribeirão Preto o Agronegócio só foi associado a uma 
característica, “Orgulho Nacional”, sendo portanto um aspecto que se destaca positivamente 
na análise. 

• 3. Compreensão sobre o sistema de cadeia de valor: A compreensão sobre o sistema de 
cadeia de valor é maior  na região de Ribeirão Preto, com o surgimento das feiras como uma 
das associações feitas ao Agronegócio, e com a maior relação de Comércio, Produção e 
Indústria.  

 Porém, o que prevalece são as atividades de “antes da porteira”, existindo a necessidade de 
uma melhor abordagem do Agronegócio, com a criação de uma cadeia de valor que vá além 
do que está no campo, no “depois da porteira”. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 4. Desconhecimento sobre o que é Agronegócio (cruzamentos regionais): Na avaliação 
regional, a região Sudeste do país é a que apresenta o maior índice de desconhecimento 
sobre o conceito de Agronegócio. Já na avaliação da região de Ribeirão Preto, a cidade de 
Araraquara é a que possui o maior percentual de pessoas que desconhecem ou que possuem 
pouca afinidade com o termo. 

• 5. Interesse pelo Agronegócio: Os níveis de interesse pelo Agronegócio são 
consideravelmente maiores na região de Ribeirão Preto. O que mais se destaca é a redução 
de 20,3% no percentual de pessoas com nenhum interesse sobre o assunto. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

NACIONAL REGIONAL VARIAÇÃO 

Grande Interesse 11% 19,3% Aumento 8,3% 

Médio Interesse 19,5% 23,3% Aumento 3,8% 

Pequeno Interesse 25,2% 33,4% Aumento 8,2% 

Nenhum Interesse 44,3% 24% Decréscimo 20,3% 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 6. Jovens Desinformados: Na região de Ribeirão Preto os jovens, seguindo a tendência de 
maior conhecimento do público geral, apresentam maior intimidade com o conceito de 
Agronegócio. 

 Enquanto na análise nacional, os jovens (16 a 24 anos) eram os que apresentavam maior 
percentual de deconhecimento, na avaliação regional, os respondentes com idade igual ou 
superior a 50 anos são os mais desinformados. 

 Já na relação estimulada sobre quais setores da economia fazem parte do Agronegócio, há 
uma inversão, sendo que na avaliação nacional a maior predominância de desconhecimento 
é entre os mais velhos, e na avaliação regional, os mais desinformados são os jovens. 

• 7. Desinteresse regional: Ao contrário da avaliação nacional, onde a região (Sudeste) com 
maior desconhecimento é também a que apresenta o menor interesse pelo Agronegócio, na 
avaliação regional a cidade que predomina em desinformação é Araraquara, enquanto a 
cidade com menor interesse pelo assunto é São Carlos. 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 8. Desinteresse pela vida em uma propriedade rural: Embora 83,1% dos respondentes da 
região de Ribeirão Preto valorizem alguma característica do campo como uma vantagem em 
relação à cidade, 44,9% afirmam nunca ter morado no campo e não ter vontade de morar, e 
11,8% já moraram, mas não voltariam a morar. Esse desinteresse pela vida em uma 
propriendade rural é acentuado também no estudo de âmbito nacional. 

• 9. Desemprego: Diferentemente da análise nacional, na região de Ribeirão Preto o 
Agronegócio não está associado à geração de emprego. Porém seu posicionamento não está 
distante dessa característica para ser considerado símbolo de desemprego. 

  

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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• 10. Reconhecimento das vantagens do campo, mas preferência pela cidade: O 
reconhecimento das vantagens do campo, acompanhado pela rejeição da vida em um 
ambiente rural, representa o mesmo cenário observado na análise nacional, onde há um 
“querer o campo na cidade”.  

 O que se observa é que tanto os respondentes das 12 principais capitais do Brasil, quanto os 
respondentes da região de Ribeirão Preto, reconhecem que tranquilidade, alimentação 
saudável, ar puro, entre outros, sejam características do campo desejáveis, porém, o 
isolamento, falta de infraestrutura e opções de lazer não são preços que eles estão dispostos 
a pagar para desfrutar dessa vida mais saudável e descomplicada. 
 

Percepções Nacionais e Regionais* 
Aspectos 

*Pesquisa encomendada pela Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto – ABAG/RP 
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A população em geral considera o Brasil como o líder mundial de Agronegócio, 
demonstrando que mesmo não sendo um termo popularizado, há o reconhecimento por 
parte da população. 
 
Porém, mesmo com o reconhecimento de importância, a população tem pouco interesse 
sobre o Agronegócio, apresentando desconhecimento sobre o assunto, associando-o em 
grande parte apenas às práticas do campo, sem vinculação agregada com a cadeia 
Agrocomercial, Indústrial e de Serviços. 
 
O Centro Oeste representa a região brasileira que mais consciência tem sobre o 
Agronegócio, já o Sudeste é a região menos bem informada e com o menor interesse sobre 
o campo. 
 
O agrônomo é a profissão símbolo do Agronegócio. 
 
Música e culinária  representam as mais imediatas associações feitas com o Agronegócio. 

Conclusões 
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As vantagens reconhecidas do campo demonstram a capacidade da população em perceber o 
quanto o campo é importante e como a vida em um ambiente rural pode trazer benefícios à vida 
de seus moradores. Além das vantagens relacionadas, a associação do Agronegócio à geração de 
empregos e os diversos produtos do meio rural já presentes na vida da população urbana 
poderiam indicar uma inclinação à migração da cidade para o campo. 
 
Porém, essa capacidade de reconhecimento não se traduz em desprendimento ao conforto e à 
facilidade de acesso a diversos recursos do ambiente urbano. Nesse aspecto o peso das 
desvantagens como isolamento, baixa infraestrutura, dificuldade de acesso ao comércio e a 
opções de lazer, é maior do que a inclinação aos benefícios do campo, demonstrando um “querer 
o campo na cidade”, um desejo pela vida tranquila e saudável que o campo representa, 
combinado ao conforto e as facilidades do ambiente urbano. 

Conclusões 
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