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Trabalho de
campo

O agronegócio esta se profissionalizando e abrindo vagas para
executivos. Bônus, bolsa para pós-graduação e avaliação de
desempenho já fazem parte do vocabulário do setor -> LUCIA KASS/U

m todo mês de agosto, pe-
ríodo que marca o fim da
colheita do café, acontecem
dois eventos importantes na

fazenda Ipanema Coffees: a missa para
agradecer a boa safra e a distribuição
de lucros, que na última temporada
chegou a 325 ooo reais para 670 fun-
cionários de todos os níveis (durante
a safra, são contratados mais 2 500
terceirizados). Este ano, eles recebe-
ram até seis salários extras pelo bom
desempenho da companhia. "Temos
que investir na retenção dos bons pro-
fissionais, pois é difícil encontrar pes-
soas bem preparadas fora das grandes
capitais", diz Washington Rodrigues,
presidente da empresa que é dona da
fazenda. A Ipanema Coffees, localiza-
da em Alfenas, Minas Gerais, é especia-
lizada na produção de cafés especiais e
fornecedora mundial da rede america-
na de cafeterias Starbucks, que chegou
ao Brasil recentemente.

A profissionalização do setor de
agronegócio no que diz respeito às
práticas de gestão de pessoas está
atrelada ao crescimento da produção
agrícola no país e às tecnologias que

estão sustentando esse crescimento.
Maior exportador mundial de café,
açúcar, suco de laranja e carne bovi-
na, o Brasil está perto de desbancar
também os líderes em exportação de
soja, carne suína e de aves, o que leva
a investimentos e avanços na gestão
dos produtores. O frigorífico Friboi,
que o ano passado comprou fábricas
na Argentina, Estados Unidos e Aus-
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trália, pretende investir 1,1 bilhão
de reais até o fim do ano — em 2006
foram 389 milhões de reais. As esma-
gadoras de soja, que há cinco anos es-
tavam fechando as portas, investiram
150 milhões de dólares em melhorias
em 2006. Nos planos das torrefadoras
de cafés estão projetos de 40 milhões
de dólares de investimento em in-

fra-estrutura e renovação do parque
industrial. Sem contar as usinas de
álcool, que devem investir 17 bilhões
de dólares em parques industriais
nos próximos cinco anos.

Por causa desse dinheiro que está
enriquecendo o setor, cresce o em-
prego no campo em diversos níveis.
Segundo o Ministério do Trabalho, a
expansão foi de 13,7% no ano — a mé-
dia do emprego em outras atividades
ficou em 5,18%. E muda o perfil do
profissional. Com o tempo, no lugar
do trabalhador da colheita, que corta
a cana ou colhe o café manualmente,
surge a figura de alguém com forma-
ção técnica, capaz de operar máquinas
sofisticadas. Por isso mesmo, concei-
tos como liderança, gestão de pessoas
e remuneração começam a ser mais
importantes. Agora, são necessários
gestores e práticas consistentes, não
apenas os antigos membros da famí-
lia, para lidar com os novos profis-
sionais. Cresce, conseqüentemente,
a busca por executivos dispostos a
trabalhar no campo. "O setor procura
profissionais qualificados com visão
de negócio, ou seja, que tenham
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conhecimentos de finanças e da ofer-
ta e demanda mundiais de proteínas,
sementes e biocombustíveis", diz Sil-
via Sigaud, headhunter da Korn/Ferry,
especializada em agronegócio na con-
sultoria internacional de busca de exe-
cutivos com escritório em São Paulo.

A divisão de agro na Korn/Ferry
surgiu há cinco anos e cresce cerca de
30% anualmente. "Quem antes fazia
contratações com base em indicação
de amigos busca agora os nossos
serviços", diz Silvia. "Nos procuram
pensando no desenvolvimento de li-
deranças para o futuro."

ALTA ROTATIVIDADE
Manter os profissionais que susten-
tam um agronegócio é mais difícil
do que em outras áreas: segundo o
Ministério do Trabalho, a taxa de ro-
tatividade no setor em setembro foi
de 4,83%, a maior entre todos os mer-
cados acompanhados. E baixar essa
taxa é questão de sobrevivência fi-
nanceira para as empresas que inves-
tem em tecnologia: elas têm de man-
ter por mais tempo um trabalhador
que custa caro para ser treinado. "É
mais vantajoso criar condições para
mantê-lo depois que o formamos",
diz Vanja Regina, gerente de recursos
humanos da Agropalma, fabricante
de óleo de palma em Belém do Pará.
Para os executivos essa alta rotativi-
dade dos trabalhadores da colheita
não se aplica. "Em nível gerencial é
muito baixa", diz Washington Rodri-
gues, da Ipanema Coffees.

Um funcionário que começa na co-
lheita das fazendas da Agropalma,
por exemplo, é treinado por 6o horas
e, a cada cargo que sobe, tem uma di-
ferença salarial de 15%. "A média de
mercado é de 4% a 6%", diz Vanja Regi-
na. "A cana-de-açúcar não pode espe-
rar enquanto eu treino um operador
para a colheitadeira. Reter, formar e
atualizar as pessoas se tornou fun-
damental para o negócio", diz Paulo

Rodrigues, da Fazenda Santa Izabel,
em Jaboticabal (SP), fornecedora do
setor de álcool e cana-de-açúcar.

EDUCAÇÃO E LUCROS
Dos 4 200 funcionários da Agropalma,
63 têm cursos subsidiados de gradu-
ção ou pós—um número ainda baixo,
mas que indica disposição para a edu-
cação executiva nas empresas que, há
uma década, não tinham esse benefí-

cio estabelecido. Na Ipanema Coffees,
um programa anual de avaliação 360°
conta pontos na bonificação no fim
do ano e inclui funcionários da fazen-
da e do escritório. Nessa divisão ain-
da está a menor parte do quadro de
funcionários: são 32 pessoas, sendo
dez com cargos considerados executi-
vos (só quatro diretores). "Levamos a
avaliação a sério. Já tivemos um caso
de um profissional excepcional, mas
que abusava da autoridade e foi dis-
pensando", diz Washington.

Na fazenda Santa Izabel, a primeira
ação rumo à profissionalização acon-
teceu no fim dos anos 8o, quando_a
empresa começou a financiar a casa
de um funcionário. Hoje, 94% de seus
trabalhadores que são pais de famí-
lia moram em imóvel financiado por
esse sistema. Há dez anos, a fazenda
distribui lucros de até três salários
aos funcionários.

De maneira geral, os salários tam-
bém estão melhores no campo. Há
dez anos, diretores financeiros, co-
merciais ou de fábrica de uma agroin-
dústria não ganhavam o mesmo que
seus colegas de outros setores. "Hoje
os ganhos de executivos do departa-
mento agrícola, de logística, finanças,
trading ou de comércio exterior são
bastante compatíveis com os pagos
em grandes bancos de investimen-
to", diz Silvia, da Korn/Ferry. Pela sua
avaliação, o aumento real de salário
desses cargos foi de, no mínimo, 10%
nos últimos cinco anos. As multina-
cionais do setor ainda oferecem os
melhores pacotes, mas as compa-
nhias locais estão se equiparando
em grande velocidade. "As brasileiras
estão abrindo o capital e precisam de
profissionais que possam fazer essa
transição com habilidade", diz Silvia.
Com isso, as empresas de agronegó-
cio aparecem como opção para quem
começava carreira no campo, mas ti-
nha de continuar a crescer na cidade
por falta de oportunidades.
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