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Empresária com formação em direito, cursa MBA
em Agronegócios na ESALQ /USP
Consultora em Commodities Agrícolas e
Comercialização via B3 e CBOT
Promove cursos, treinamentos e mentoria
Palestrante
Colunista em diversas mídias
CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil
Idealizadora do Missão Mulheres do Agro, projeto
pioneiro de imersão em países agro
Customiza imersões nacionais e internacionais exclusivas para empresas de diversos segmentos do Agro
Co-autora do livro Mulheres do Agro
Idealizadora da Campanha "Lenços do Agro" e
“Máscaras Solidárias do Agro”
Criou o portal www.missaomulheresdoagro.com.br
para trazer ao agro conteúdos relevantes gerando
conhecimento de forma clara e didática

Serviços
Consultoria
Treinamentos e
Circuitos
Dinâmicos
Palestra
Mentoria
Missões pelo
Mundo Agro

brasileira,
casada,
2 filhos,
há 24 anos
apaixonada
pelo Agro e
dona de
uma mente
fervilhante

Palestras
Consultoria
Quero contribuir para que sua empresa adote
práticas de gestão de mercado que garantam
competitividade e lucratividade.
Seja orientar na adoção de práticas relevantes
como hedge, na gestão da comercialização e
assessoria da escolha da casa corretora ou de
casa de consultoria que melhor vai atender às
necessidades de sua empresa é nosso papel,
seja estudando estratégias de público consumidor alvo, entendendo seu mercado, treinando e
orientando sua equipe, visualizando possibilidades e cenários ou traçando estratégias de curto,
médio e longo prazos.
Esses são alguns exemplos de como posso
colaborar para sua empresa ganhe visibilidade
e ganhe competitividade.

Treinamentos
Palestras
e Circuitos
Dinâmicos
São recursos que oferecemos para que sua
empresa invista no processo de Valorização de
seu quadro de colaboradores através do
Conhecimento.
CAPACITAR vai além de impulsionar e motivar
pessoas. Uma equipe preparada e valorizada,
torna-se referência e constrói a imagem de uma
marca Formadora de Opinião.
Tem interesse em saber como nós podemos
colaborar?

Palestras

Eu acredito e defendo
que compartilhar viveres
e conhecimento é ajudar
a construir um mundo
capaz de enfrentar e
superar desafios.

Aqui o objetivo é partilhar
com você ou seu público
um pouco do meu olhar
sobre temas importantes
do Agro

Missões pelo Mundo Agro
Se você já conhece o projeto Missão Mulheres do
Agro, se identifica com a proposta e pretende
oferecer ao seu público alvo um modelo
semelhante, nós ajudamos a modular uma
imersão agro totalmente exclusiva para a sua
empresa e com a nossa expertise.
Nossas imersões Agro abrangem diversos púbicos
nos segmentos de dentro e fora da porteira. Se a
proposta de sua empresa é gerar conhecimento
de forma dinâmica, proporcionar a sua equipe
de colaboradores interação e capacitação ou
então fidelizar seu público agro através de
atividades recreativas e educacionais, nós
podemos contribuir.
Entender e se conectar aos valores inegociáveis
de sua empresa e destaca-los durante um
programa de imersão agro é nossa missão!

Mentoria

Atendendo a pedidos Andrea Cordeiro passou
a disponibilizar a ferramenta de mentoria para
que empresas obtenham em seus projetos, o
máximo de retorno de seu público alvo.
Direcionar pessoas através de conversas que
estimulem não apenas o interesse por
conhecimento, mas destacando nesse
profissional ou equipe, aspectos de Liderança,
Empreendedorismo, Conhecimento,
Capacitação Profissional e Construção de
Legado.

Missão Mulheres do Agro
Mentoria & Consultoria
em Eventos & Imersões
Possibilito que empresas
contratem minha
mentoria para que
obtenham em seus
projetos, o máximo de
retorno de seu público
alvo.
Nas consultorias e
Mentorias prezo por
trabalhar ações que
abordem temas
como Liderança,
Empreendedorismo,
Conhecimento,
Capacitação Profissional,
Construção de Legado.

Alicerçado na busca
crescente por conhecimentos, o projeto de
imersão agro para
destinos internacionais foi
idealizado por mim há 2
décadas. Com a
valorização do agro e a
busca incessante pela
capacitação, oportunizei
às Mulheres do Agro um
programa técnico
exclusivo e ajustado ao
perfil de cada grupo.
De forma intensiva em
com curta duração, o
programa Missão
Mulheres do Agro é o
mais demandado da
prateleira do Mulheres do
Agronegócio Brasil.

Imersões Agro Exclusivas
Sei o quanto é importante
para as empresas do agro
reforçarem suas marcas e
valores e por isso baseado
em minha experiência
customizo programas
nacionais ou internacionais
para as que buscam
trabalhar inserção,
capacitação e valorização
de seu público alvo através
de imersões.
Eu me conecto com os
valores inegociáveis das
empresas para construir o
melhor programa agro
que elas podem oferecer.

Blog

Valorização através
do Conhecimento.
O portal é uma
ponte de acesso
para que conteúdos
importantes sejam
abordados de forma
clara e didática.

Valorização através do Conhecimento

Andrea Cordeiro é CEO do Mulheres do Agronegócio
Brasil e idealizadora do movimento Missão Mulheres
do Agro que também deu origem ao Blog.

Conhecimento
engrandece, valoriza
e abre portas e,
idealista que sou,
acredito que isso faz
a diferença no
processo em busca
de um mundo
menos desigual e
esse é meu
compromisso para
um Brasil melhor.

Livro

Contar a história de 50 mulheres que circulam dentro
e fora da porteira foi a forma que encontramos de
inspirar milhares de profissionais.
As histórias são exemplos que inspiram pela força,
liderança, resiliência e vontade em fazer a diferença
no mundo.
A importância desse projeto é despertar potenciais e
proporcionar as leitoras um processo de busca pela
construção de seus próprios legados.

Campanhas
Lenços do Agro
Máscaras do Agro
#OAgroPorElas

Destinos
Missão da Soja
Missão do Milho
Missão da Uva e Olivas
Missão do Leite
Missão do Café

Para a temporada
2021 novas Missões
na agenda Destinos
internacionais:
Israel e China

LIVRO
Redes

Sociais

“O Amor e o Respeito
pelo Setor Agro me
permitem falar sobre temas importantes
e de forma clara e desmistificada.
Gerar Conteúdo
Divulgando Conhecimento
e motivando profissionais para que
sejamigualmente líderes, faz parte da
Bandeira da valorização
que adotei!”

Twitter: @andreascordeiro
Instagram: @andreasousacordeiro
E-mail: andrea@andreacordeiro.com
Linkedin: br.linkedin.com/in/andrea-cordeiro
Facebook: #andreasousacordeiro
Site: www.andreacordeiro.com.br

