
MISSÃO MULHERES 
DO AGRONEGÓCIO 

A primeira edição do Missão Mulheres do Agronegócio Brasil já 
tem data definida!

Com saída programada por São Paulo o grupo embarcará para 
Chicago dia 04 de setembro.

A programação que marca a 10 edição do projeto, dedicará os 
primeiros 6 dias às atividades técnicas relacionadas ao agrone-
gócio, sendo que nos primeiros 5 dias, o Grupo percorrerá um 
trecho terrestre de aproximadamente 1.500 Km na região do 
Cinturão de Produção – mais conhecido no Brasil como Corn 
Belt.
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Nesse período de sábado a segunda, devido ao final de semana longo em razão do Dia do Trabalho, o grupo estará 
focado em visitar várias propriedades rurais voltadas para a agricultura e presenciará particularidades geográficas, cultu-
rais e tecnológicas praticadas nos Estados Unidos.
O time de profissionais dessa imersão terá noções sobre logística ferroviária, fluvial e terrestre, se familiarizará com o 
sistema de armazenamento, terá noções sobre gestão de propriedade, e conferirá a tecnologia de maquinário em uso 
dentro da porteira das famílias norte americanas.
Além das propriedades rurais, estão previstas visitas técnicas a indústria. Na programação que ainda não foi confirmada 
em razão do coronavírus, visitaremos diversos segmentos como equipamentos e máquinas, indústria processadora de 
soja, armazém portuário as margens do Rio Mississipi, comerciantes como representantes de sementes, seguros, e
um produtor rural especialista econômico ligado a uma importante instituição financeira norte americana.
O sexto dia de atividade técnica será em Chicago, cidade que o grupo ficará por 2 dias.
Nos trabalhos do dia, a tradicional a Bolsa de Chicago - Chicago Board of Trade - CME, local em que o grupo terá noções 
sobre o modelo de comercialização daquele país e aprenderá sobre sistema de hedge. Se permitido, o grupo poderá 
visitar o espaço de negociação mais conhecido como pit.
Na agenda desse dia, uma visita a uma das mais tradicionais casas de consultoria agro corretora dos Estados Unidos, 
quando um analista especializado em soja, café e milho falara sobe o cenário da próxima safra de grãos que estará pres-
tes a entrar no mercado.
Será uma aula prática de como funciona o sistema de comercialização e negócios em Bolsa.

Olá, seja bem vinda! 
Apresentação



No segundo dia em Chicago, o grupo terá uma manhã livre e na parte da tarde 
embarcará para Orlando, destino escolhido para o momento de confraternização 
final das participantes.
Contando com a mentoria e liderança de Andrea Cordeiro, em todos os dias da 
imersão serão discutidos temas importantes relacionados ao Agro e cada participan-
te será convidada para contribuir com sua visão. Na programação algumas dinâmi-
cas em grupo estão programadas.

O valor do programa considerando saída e chegada em São Paulo é US$ 4.985,00 
para hospedagem de 08 noites em acomodação dupla, com café da manhã sendo 
05 noites no meio oeste dos EUA, 02 noites em Chicago e 02 noites em Orlando, 
seguro viagem, seguro bagagem, traslado para aeroporto de Chicago e Orlando.

Durante trajeto técnico de 6 dias de refeição incluídas com cota máxima de até US$ 
20,00 por refeição. Jantar de boas-vindas. Jantar de despedida, 1 ingresso de 01 dia 
em um parque em Orlando. Mentoria completa de Andrea Cordeiro durante todo o 
programa técnico. Guia durante roteiro técnico.

Não inclusas:
Taxas aéreas, gorjetas em restaurantes, hotéis, lazer, extras não incluídas e eventuais 
prejuízos causados durante o programa e despesas não relacionadas acima.
O grupo será confirmado com a participação de 10 integrantes e estará sujeito a
cancelamento por força maior como coronavirus.

Taxa de adesão:
Até 30 de abril R$ 1.500,00.
Até 30 de maio R$ 3.000,00
Até 30 de junho R$ 4.500,00
Caso a viagem por qualquer razão, o programa não seja confirmado ou então seja
cancelado até a data limite para a emissão do aéreo, o valor será integralmente 
devolvido a participante. Caso a desistência ocorra por parte da participante até essa 
data, a devolução corresponderá a 80%.
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