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A alta representatividade do agronegócio no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil faz com que seja 

necessário investir nesta área, através de profissionalização dos produtores rurais e investindo em 

tecnologias para facilitar o trabalho. O Êxodo rural é caracterizado como a saída dos jovens do meio 

rural em direção a cidade, buscando melhoria na qualidade de vida, porém há muitos jovens que 

desejam ficar na propriedade, auxiliando seus pais. O presente trabalho teve como objetivo 

identificar quais fatores influenciam os jovens a permanecer no meio rural, a pesquisa que tem sua 

natureza qualitativa, a estratégia caracteriza-se como um estudo de casos múltiplos, e, os 

participantes da referida pesquisa foram 16 jovens que trabalham no meio rural com suas famílias, o 

processo de coleta deu-se através de um roteiro de entrevista, e a após os dados foram obtidos 

através de uma análise de conteúdo. Assim sendo, os principais resultados apontam para uma 

maioria de respondentes do sexo masculino (81,25%), sendo que a faixa etária predominante dos 

respondentes foi de 19 a 25 anos com 62,5%, ainda cabe informar que 68,75% possuem nível 

superior e em sua maioria (62,5%) ganham entre R$ 1.501,00 e R$5.000,00, sendo que 68,75% 

possuem propriedades até 50 hectares.  Para finalizar, dentro dos fatores que influenciam os jovens 

a permanecerem no meio rural e dar sequência aos negócios da família, iniciando pelos diversos 

ramos de atividades onde se destaca o cultivo de grãos e bovinocultura de leite, ainda percebe-se 

que todos estão há bastante tempo na atividade, buscando desenvolvimento das propriedades e 

qualidade de vida, através da qualificação pessoal e profissional. Cabe destacar também que o 

agronegócio é um ramo de atividade promissor, com remuneração superior ao mercado atual, e a 

diversificação pode trazer mais renda para a propriedade e para os envolvidos. Finalizando salienta-

se a preocupação de todas as famílias dos entrevistados em relação à sucessão familiar, onde 

segundo as respostas o assunto é discutido no ambiente familiar. 
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