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Mapeamento de cadeias de valor
sensíveis ao gênero

O Sistema da Cadeia de Valor
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• Operadores da cadeia de valor
• Apoiadores da cadeia de valor (serviços financeiros, ATER, capacitação,
pesquisa, gestão de negócios, etc.)
• Reguladores da cadeia de valor (ativos ou não)
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O que você ganha ao usar esta ferramenta?
• Uma imagem geral da cadeia de valor sensível ao gênero, os atores envolvidos, seus

vínculos e as porcentagens de homens e mulheres em cada elo da cadeia
• Informação sobre as diferenças entre homens e mulheres em termos de atividades

• Informação sobre as oportunidades para as mulheres melhorarem a sua posição
• Informação sobre as restrições para os diversos participantes da cadeia de valor e

análise das diferenças de poder (posições) na cadeia
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Exemplos
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Mapa de uma CdV sensível ao Gênero - Passos
1. Estabelecer os elos da cadeia de valor e seus
atores
2. Identificar homens e mulheres
agricultores/as, empreendedores/as & lideranças
na cadeia
3. Identificar trabalho remunerado e não
remunerado
4. Mapeamento dos serviços de apoio
5. Mapeamento dos diversos fatores no entorno
de negócios

Passo 1 a 3: Mapeamento dos Operadores
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1. Listar os operadores da cadeia de valor e escrever cada um deles em tarjetas amarelas
• Organizar as tarjetas na ordem da cadeia de valor
• Desenhar setas entre os atores para indicar o fluxo principal do produto

2. Identificar o percentual de mulheres e homens agricultores/as, empreendedores/as,
lideranças
• Escrever nas mesmas tarjetas dos operadores da CdV o percentual de mulheres e homens
agricultores/as, empreendedores/as OU no caso de cooperativas, o percentual de homens e
mulheres na liderança

3. Quantos postos de trabalho (pagos e não pagos) a cadeia de valor gera?
• Em quais elos da cadeia de valor mulheres e homens fornecem trabalho familiar não remunerado?
E em quais elos da cadeia de valor é feito trabalho remunerado de mulheres e homens?
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Funções de uma Cadeia de Valor
Produção para prod.
Para produtos
agrícolas e Coleta
extrativistas
para prod.
extrativistas
Insumos
específicos
- equipamentos
- insumos
- sementes

Manejo

- Manejar
- Conservar

Produção/
Coleta
- Produzir
-Coletar
-Pré-selecionar
- Secar, etc.

Beneficiamento

- Classificar
- Processar
- Embalar

Comércio

- Transportar
- Distribuir
- Vender

Pode chegar a Pode ir desde o
2 ou 3 etapas mercado local
até o global (3
ou 4 etapas)

Consumo

- Preparar
- Consumir

Insumos
específicos

OPERADORES
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Categorias dos atores da Cadeia e suas relações

Fornecer
- equipamento
- insumos
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Fornecedores
de insumos
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Produção
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Produtores,
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organizada
produção individual
ou coletiva;

Beneficiamento
- Classificar
- Processar
- Embalar

Comércio
- Transportar
- Distribuir
- Vender

Transformação ou
beneficiamento
Unidades de
processamento
privadas, comunitárias ou
do governo
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Atacadistas ou
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Consumo
- Preparar
- Consumir
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Passo 1 a 3: Mapeamento de operadores - Exemplo

Passo 3
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Passo 4: Mapeamento dos Serviços de Operacionais, de Apoio e
Instituições Reguladoras da CdV
4.1 Escrever os serviços operacionais em tarjetas amarelas com o canto cortado, os serviços de apoio
em tarjetas azuis e as instituições reguladoras de cada etapa da cadeia em tarjetas verdes colocá-las
abaixo dos operadores que eles apoiam
• Exemplos de prestadores de serviços operacionais (normalmente pagos): transportadoras, certificadoras,
laboratórios, agências de publicidade, armazéns, etc
• Exemplo de prestadores de serviços de apoio: ATER, capacitação (Sebrae, Senar), desenvolvimento de negócios,
pesquisa (Embrapa, universidades), serviços financeiros (bancos), informação de mercado (Conab), etc
• Exemplos de instituições reguladoras: IBAMA, ICMBio, SEMA, ANVISA, VISAs Estaduais, Receita Federal, SEFAZ.

4.2 Quais são as restrições para as mulheres acessarem tais serviços? (descreva e coloque um sinal de
negativo na tarjeta)
4.3 Quais são as oportunidades para as mulheres acessarem tais serviços? (descreva e coloque um sinal
de positivo na tarjeta)

Categorias dos atores da Cadeia e suas relações
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Insumos
específicos
Fornecer
- equipamento
- insumos
- sementes

Fornecedores
de insumos
específicos

SERVIÇOS
OPERACIONAIS

Florestas,
vendedores

Fornecedor
de insumos

Produção
Coleta
- Produzir
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- Secar, etc.

Beneficiamento
- Classificar
- Processar
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Produtores,
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Coleta individual ou
organizada
produção individual
ou coletiva;

Transportadora

Comércio
- Transportar
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Transformação ou
beneficiamento

Comerciantes

Unidades de
processamento
privadas, comunitárias ou
do governo
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de análises

Atacadistas ou
varejistas

Consumo
- Preparar
- Consumir

Consumidores

Donos dos
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Não são
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Categorias dos atores da Cadeia e suas relações
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Insumos
específicos
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Coleta
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- Secar, etc.

Transformação
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Comércio
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- Vender

- Preparar
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Associações ,
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Fornecedor de
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Armazém

Transportadora
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Associação de
Produtores
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Secretarias
municipais
Empresa de assistência técnica (ATER)

Consumo
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Associação
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Consumidores

Categorias dos atores da Cadeia e suas relações
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Insumos
específicos
Fornecer
- equipamento
- insumos
- sementes

Fornecedores
de insumos
específicos

Produção
Coleta
- Produzir
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- Secar, etc.

Produtores,
Associações ,
Cooperativas

Transportadora
Prestadores de
serviços

INSTITUIÇÕES
REGULADORAS

Organizações
de apoio

IBAMA

Beneficiamento
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- Embalar
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beneficiamento

Prestadores de
Consultoria
serviços

Organizações de
Organizações
apoio
de apoio
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Passo 4: Mapeamento dos serviços operacionais e de apoio - exemplo

Passo
4.3
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Passo 5: Mapeamento do ambiente institucional da CdV
que impacta o empoderamento das mulheres
5.1 Escrever situações ou condições do ambiente institucional que impactam o
empoderamento das mulheres em tarjetas de outra cor e colocá-las acima dos

operadores afetados
5.2 Quais situações ou condições do ambiente institucional geram restrições para
as mulheres? (colocar o sinal de negativo na tarjeta)
5.3 Quais situações ou condições do ambiente institucional geram oportunidades
para mulheres? (colocar o sinal de positivo na tarjeta)
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Passo 5: Mapeamento dos fatores no entorno da CdV que
impactam o empoderamento das mulheres - exemplo
Passo 5.1
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