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Resumo 

 O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar o profissional brasileiro 
de marketing no setor de agronegócio nos aspectos de habilidades e competências, 
além de realizar um comparativo entre os brasileiros, americanos e europeus. Foi 
utilizada uma metodologia qualitativa, onde foram entrevistados 14 profissionais 
de marketing das principais empresas de agronegócio do Brasil. Os dados obtidos 
foram analisados por meio de categorizações e comparados com a coleta 
documental de artigos provenientes dos Estados Unidos e Europa. Foi possível assim 
verificar que os brasileiros e europeus se assemelharam em algumas questões como 
organização e planejamento, enquanto que os americanos e europeus também se 
aproximaram em relação as competências voltadas ao cliente e a qualidade.   
 
Palavras-chave: Perfil Professional; habilidades; competências; Agronegócio; 
Marketing. 
 

 

Introdução 

  

 No cenário atual, as empresas buscam profissionais qualificados e que 

satisfaçam suas necessidades, como alcançar o sucesso organizacional 

(CHIAVENATO, 2010). Para isso, é necessário que a companhia defina o perfil 

profissional dos candidatos que deseja contratar, que nada mais é do que 

caracterizar as competências e habilidades necessárias para ocupar determinado 

cargo (PERFIL, 2010). 

 Para Perrenoud (1999, p. 21), competência é “a faculdade de 

mobilização de um conjunto de recursos cognitivos como saberes, habilidades e 

informações para solucionar com pertinência e eficácia uma séria de situações”.  
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Igualmente, é apresentada por Garcia (2005), como a capacidade de 

ativação de conhecimentos com o objetivo de enfrentar uma determinada situação, 

através da utilização de recursos criativos e inovadores no momento e forma 

necessária. Assim, a cada nova situação é desenvolvida uma resposta diferente da 

anterior para tentar resolver determinado problema da melhor forma possível. 

Baker (2005) acredita que os profissionais de marketing realizam como 

tarefa fundamental dentro das empresas o gerenciamento do mix de marketing 

(produto, preço, promoção e praça), que nada mais é que o conjunto de 

ferramentas necessário para a empresa alcançar seus objetivos no mercado. Assim, 

os profissionais de marketing deverão tomar as melhores decisões diante desse 

produto para obter sucesso.  

 Este profissional é também requisitado no setor de Agronegócio, já que o 

Brasil tem sofrido modificações econômicas, sociais e culturais, e cada vez mais 

tem se destacado na economia internacional. Sendo assim necessário, um 

profissional de marketing não apenas com conhecimentos e habilidades técnicas e 

sim com competências capazes de enfrentar os desafios de um mercado de 

mudanças constantes, visto que os conhecimentos adquiridos na maioria das 

formações acadêmicas não privilegiam o desenvolvimento desses profissionais 

(BATALHA, 2005).  

 Assim, é evidente a necessidade de profissionais como os de marketing 

com conhecimentos, competências e habilidades diferenciadas para poder 

enfrentar os desafios diários no setor de agribusiness que está em constante 

mudança, surgindo desta forma o seguinte problema de pesquisa: Quais as 

diferenças entre o perfil profissional de marketing para o agronegócio entre Brasil, 

Estados Unidos e Europa? 

 

 

Objetivos 

  

 Este estudo tem como objetivo geral caracterizar o profissional de 

marketing no setor de agronegócio no Brasil, Estados Unidos e Europa. Já como 

objetivos específicos: avaliar as competências do profissional de marketing no setor 

de agronegócios de acordo com Leme (2008); classificar as habilidades do 
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profissional de acordo com Gramigna (2002) através das práticas gerenciais; 

classificar o perfil de tomada de decisão de acordo com Talarico (2013); avaliar seu 

nível de capacidade para enfrentar os desafios das competências de Leme (2008) 

no agronegócio; avaliar quais são os conhecimentos mais importantes de marketing 

que este profissional deve possuir; avaliar sua perspectiva de futuro da profissão no 

setor de agronegócio; realizar um comparativo entre o perfil brasileiro, americano 

e europeu dos profissionais de marketing no agronegócio.   

 

 

Revisão de Literatura 

  

 Em relação as habilidade profissionais propostas nos objetivos deste 

trabalho, Gramigna (2002) traz o conceito através da árvore das competências, 

comparando através de uma metáfora a figura de uma árvore com as habilidades, 

conhecimentos e atitudes de um indivíduo em cada uma de suas partes. As 

habilidades se referem à capacidade da pessoa de agir em situações corriqueiras 

para solucionar problemas e alcançar resultados. O conhecimento refere-se às 

informações que o indivíduo coloca nas situações do cotidiano e as atitudes 

representam o grau dos valores, crenças e princípios colocados nas tarefas 

executadas. Para os profissionais de marketing no setor de agronegócio esta 

metáfora está intimamente ligada às práticas gerenciais que estes indivíduos 

praticam no cotidiano do trabalho. 

 Em relação à tomada de decisão também proposta nos objetivos, 

Talarico (2013) afirma que as empresas brasileiras estão buscando profissionais que 

possuam três características: espírito competidor, conquistador e realizador. A 

autora se baseia nessa afirmação através do estudo realizado pelo professor 

Roberto Coda da Fundação Instituto da Administração (FIA), que defende o 

mercado como altamente competitivo e tecnológico, onde mostrar resultados, criar 

mudanças e reter clientes são os diferenciais.  

No estudo foram avaliados mais de 10 mil profissionais de 50 empresas 

no país, tanto pública quanto privada durante 12 anos de treinamentos e 

mapeamentos para identificar os perfis mais existentes nas empresas do país, 

mostrado no quadro abaixo, sendo constando sete estilos profissionais: 
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conquistador, especialista, colaborador, negociador, mantenedor, realizador e 

competidor. No quadro abaixo são mostradas as características de cada estilo.  

Estilo Características 
Realizador Interessado em tornar real o planejado 

Conquistador Comprometido com Resultados 

Especialista Interessado em executar atividades de maneira cuidadosa 

Colaborador Focado no bem-estar das pessoas 

Negociador Interessado em realizar trocas vantajosas 

Mantenedor Garante a continuidade das ações 

Competidor Centrado em resultados 

 Quadro 1: Os perfis mais existentes nas organizações do país  
 Fonte: adaptado de TALARICO, 2013 
 

 Também como outro objetivo, a avaliação do nível de capacidade dos 

profissionais de marketing no setor de agronegócio, foi proposto o modelo de Leme 

(2008) que apresenta uma lista de competências, que podem ser aproveitadas 

dentro das organizações para classificar as competências dos indivíduos. Algumas 

dessas competências que se aproximam mais dos profissionais de marketing foram 

utilizadas neste trabalho. Segue abaixo suas características: 

 

Lista de 
Competências 

Descrição 

Criatividade Conhecer soluções inovadoras, viáveis e adequadas para solucionar situações 
de impasse.  

Empreendedorismo Visualizar e colocar em prática soluções e oportunidades de ação visando à 
competitividade da organização por meio de seus produtos e serviços, ou de 
ações ao ambiente de trabalho e equipe.  

Visão sistêmica Ter a visão do processo ou da empresa como um todo, a interdependência 
das áreas ou dos subsistemas, visualizando os impactos de uma ação.  

Negociação Conduzir o entendimento entre partes interessadas em um objetivo, 
promovendo um canal adequado de comunicação entre as partes, de forma 
equilibrada, ouvindo e escutando efetivamente, com o objetivo de chegar a 
um acordo comum e que seja interessante para a organização.  

Organização e 
planejamento 

Ordenar e Planejar ações, ambiente ou equipe de trabalho, priorizando 
sequencia e forma de execução ou implementação de tarefas ou ações com a 
finalidade de facilitar e atingir os objetivos propostos.  

Foco em resultado Estar comprometido com os objetivos da organização, tomando as 
providencia necessárias para que sejam cumpridos no prazo e com as 
características planejadas.  

Foco no cliente O cliente e a uma das razões da existência da empresa, sendo que a esta 
cabe promover a aproximação entre cliente e empresa, na busca da 
fidelização.  

Cultura da 
qualidade 

Zelar pela qualidade dos processos e buscar melhorias continuas para o 
aperfeiçoamento de processos, produtos e serviços, otimizando os resultados 
em prol dos objetivos organizacionais.  

Liderança Conduzir pessoas e equipes para atingir os objetivos organizacionais, 
promovendo o desenvolvimento de pessoas, equipes, ambiente e empresa.  
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Tomada de decisão Identificar e escolher a alternativa mais adequada para a solução de um 
problema dentro do período ideal da decisão, analisando riscos e 
oportunidades.  

Quadro 2: Lista de Competências  
Fonte: Leme, 2008 
 
 
Materiais e Métodos 
  

 Essa pesquisa é classificada como de ordem prática, denominando-se 

assim como pesquisa aplicada, já que visa às aplicações práticas com a finalidade 

de atender as exigências da vida moderna. Quanto à natureza, classifica-se como 

resumo de assunto (ANDRADE, 2010). A técnica utilizada foi a documentação 

direta, através do levantamento de dados no próprio local onde ocorrem os 

fenômenos, em seguida esses dados foram obtidos por meio da pesquisa de campo 

para adquirir informações e conhecimentos da caracterização do profissional de 

marketing no agronegócio, sendo que este tipo de pesquisa de campo foi de ordem 

exploratória (MARCONI, LAKATOS, 2009).  

 Além disso, esta pesquisa foi classificada como qualitativa, pois se 

baseia na presença ou ausência de alguma qualidade ou característica que estes 

entrevistados em questão possuem, além de analisar as percepções e motivações 

desses profissionais, já que estas pessoas são peças chave para o setor de 

agronegócio (MARCONI, LAKATOS, 2009).  

 O universo (população) da pesquisa de campo é representado pelos 

profissionais de marketing no agronegócio em empresas de pequeno, médio e 

grande porte e também instituições acadêmicas localizadas no Brasil, nos Estados 

Unidos e também na Europa. Neste trabalho foi utilizada uma amostra não 

probabilística por conveniência, que segundo Kinnear e Taylor (1991), são 

voluntários que foram selecionados por causa de seu fácil acesso.  

 Os procedimentos de coleta que foram utilizados são: a análise de 

documentos e as entrevistas realizadas com os profissionais de marketing no 

agronegócio. O primeiro método que foi utilizado é a pesquisa bibliográfica em 

livros, artigos, teses, jornais, internet e demais publicações científicas relevantes 

ao tema, os quais tiveram como objetivo a compreensão do marketing, do 

agronegócio, e por fim a caracterização do profissional a ser estudado. 

 Também, foi elaborado um roteiro, dividido em duas partes, sendo a 

primeira referente as competências de Leme (2008) , o nível de capacidade do 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

6 

profissional em relação a competência apresentada e o estilo de tomada de decisão 

de Talarico (2013). A segunda parte avaliava os conhecimentos, habilidades e 

perspectiva de futuro dos profissionais.  

 Em relação à amostra, foram entrevistados 14 profissionais de 

marketing, através do contato realizado no congresso da Associação Brasileira de 

Marketing Rural e Agronegócio (ABMR&A) em Agosto de 2013, em que foi possível 

conhecer estes profissionais e obter indicações de possíveis entrevistados ao final 

das entrevistas. Também, este número de entrevistados foi utilizado através da 

teoria do ponto de saturação, que segundo Thiry-Cheques (2009), é determinado 

quando as observações deixam de consideradas necessárias, já que não há nada 

novo para ampliar a investigação da pesquisa. Além disso, outros autores como 

Guest; Bunce e Johnson (2006) realizaram experimentos e verificaram que este 

ponto é atingido em no máximo quinze observações do mesmo elemento, sendo 

que a partir de 8 entrevistas já ocorre um mínimo de saturação. Sendo assim 14 

profissionais de marketing no setor de agribusiness um número interessante para 

realizar a pesquisa no Brasil.  

 Em seguida, os dados foram tabulados por meio de categorização e 

analisados através da proposta de análise de conteúdo de Bardin (2009) do tipo 

classificatório, que examina as respostas de perguntas abertas de um questionário. 

Esta análise foi realizada através de três etapas: a pré-análise; a exploração do 

material coletado e o tratamento da informação, através da interpretação e 

conclusa foram ordenados e armazenados para usos sucessivos.  

Após esta etapa, foram comparados os dados obtidos nos Estados Unidos 

e Europa através do mesmo questionário traduzido para a língua inglesa, para 

avaliar suas semelhanças e diferenças através de palavras-chaves e obter 

resultados interessantes.   

 

Resultados 

  

 A maioria dos entrevistados foi do gênero masculino e a idade deles 

está entre 41 anos ou mais. Em relação ao cargo; 6 dos entrevistados são diretores; 

3 deles são professores; sendo que 1 desses professores também trabalha como 

consultor; 2 são gerentes; 2 são consultores e apenas 1 é negociador ou trader.  
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Em relação à empresa em que os profissionais trabalham e há quanto 

tempo trabalham nela, observa-se que apenas 2 dos 14 entrevistados atuam na 

mesma instituição, enquanto que os restantes trabalham em instituições 

diferentes. Além disso, os entrevistados trabalham em empresas diferentes 

daquelas propostas na metodologia do início do estudo, sendo que apenas os 

professores das universidades vieram das universidades propostas desde o início.  

Como visto no quadro abaixo, 4 deles trabalham em Universidades; 2 

deles trabalham em empresas de comunicação, 1 deles trabalha em empresa ligada 

a Recursos Humanos, 1 deles em empresa farmacêutica, 1 deles em uma empresa 

de pesquisa de mercado, 1 deles em associação de defensivos agrícolas, 1 deles 

trabalha com inteligência competitiva e 3 deles trabalha em empresa de 

consultoria familiar. Ademais, também é apresentado abaixo o tempo em que cada 

um deles trabalha na empresa, sendo que a maioria está atuando no mesmo local 

entre 0 à 5 anos.   

Quadro 1: Nome das empresas e tempo de atuação dos profissionais de marketing em  
agronegócio entrevistados.  

 
ENTREVISTADOS 

 
EMPRESAS EM QUE ATUAM 

TEMPO EM QUE ATUA 
NA EMPRESA  

A Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A 5 anos 

B Employeer Recursos Humanos 5 anos 

C TCA e ESPM. 8 anos 

D ESALQ – USP 35 anos 

E Preferiu não divulgar a empresa 3 anos 

F DURYSA 12 anos 

G UNIMEP 44 anos 

H Agrotools 1 mês 

I Autônomo/Consultor 37 anos 

J ANDEF 4 anos 

K Editora centaurus Ltda 3 anos 

L FATEC e UNIMEP 4 anos 

M APES Business. 2,5 anos 

N Quiron Comunicação e Conteúdo 10 anos 

Fonte: elaboração própria. 
 

E em relação à empresa em que os entrevistados atuam a tabela abaixo 

representa o setor ou unidade de negócio em que o profissional trabalha a 

quantidade de funcionários no total e a quantidade de funcionários na área de 

marketing.  
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Tabela 1: Especificações das empresas em que os entrevistados atuam.  
EMPRESAS 

Entrevistados Setor/Unidade de Negócio Número total de 
funcionários 

Número de 
funcionários na 

área de marketing 
A Marketing 450 15-20 
B Relacionamento no Mercado 600 6 
C Não é setorizada 5 1 
D Departamento de Fitopatologia 820 1 
E Vendas 150 1 
F Marketing 1 1 
G Programa de Mestrado e Doutorado 

de Administração 
1000 6-8 

H Não é setorizada 37 3 
I Comercialização 22 1 
J Insumos de defensivos agrícolas 18 3 
K Não é setorizada 50 0 
L Dep. de Administração ou gestão 

empresarial. 
2000 20 

M Pesquisas no agronegócio 11 10-11 
N Diretoria 8 8 

Fonte: elaboração própria. 
 

Em relação a avaliar as competências dos entrevistados através das 

competências de Leme (2008) que eram: criatividade, empreendedorismo, visão: 

desde antes da porteira até o consumidor final, negociação, organização e 

planejamento, foco em resultado, foco no cliente, cultura da qualidade, liderança 

e tomada de decisão dentro do setor de agronegócio, segue no quadro abaixo os 

principais resultados de cada competência do ponto de vista dos profissionais 

brasileiros, além do nível de capacidade para enfrentar os futuros desafios de cada 

uma delas no setor de agribusiness.   

Quadro 2: Quadro Resumo – Competências dos Profissionais Brasileiros 
Competências Principais Resultados Nível de 

Capacidade 
Criatividade Palavra-chave; técnica de resolução de problemas.  Não capacitados 

Empreendedorismo Fazer a hora acontecer; criatividade; antes e pós-porteira.  Capacitados 
Visão Sistêmica Cadeia produtiva; o consumidor final não é compreendido.  Capacitados 

Negociação Mais avançada no pós-porteira, necessita de melhora nos 
prazos e contratos inicialmente selados.  

Capacitados 

Organização e 
Planejamento 

Foco dentro da porteira; desafio também na iniciativa 
privada: cooperativas e associações.  

Não Capacitados 

Foco em Resultado Relacionado a aspectos sociais e ambientais; diversidade 
climática; mal orientado.  

Capacitados 

Foco no Cliente Foco deficitário; o consumidor final não é conhecido.  Capacitados 
Cultura de 
Qualidade 

Preocupação em todos os elos da cadeia produtiva; 
necessita desenvolvimento.  

Capacitados 

Liderança Praticamente inexistente; necessidade de jovens líderes.  Não capacitados 
Tomada de Decisão Não há análise adequada; deveria estar mais próxima da 

perfeição.  
Capacitados 

Fonte: Elaboração própria 
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A partir da análise anterior pode-se perceber que o Brasil tem algumas 

questões que precisa evoluir, como é o caso da criatividade no setor, negociação, 

organização e planejamento e liderança. Para comparar os dados anteriores foi 

elaborado o quadro abaixo para avaliar as semelhanças e diferenças dos 

profissionais brasileiros, americanos e europeus em relação às mesmas 

competências: 

Quadro 3: Quadro Resumo – Competências dos Profissionais Americanos e Europeus 
Competências Principais Resultados 

Brasileiros Americanos Europeus 
Criatividade Fazer a hora acontecer; 

criatividade; antes e 
pós-porteira.  

Positiva nas mudanças e 
avanços; utilizada na 
diferenciação de 
produtos.  

Positiva para novas 
ideias e mudanças; 
sustentabilidade; nova 
alimentação urbana.  

Empreendedorismo Cadeia produtiva; o 
consumidor final não é 
compreendido.  

Mudança no setor; 
utilizado para lidar com 
problemas e alavancar o 
setor. 

Maior foco na 
sustentabilidade; 
assumir riscos que 
auxiliem o crescimento 
do mercado. 

Visão Sistêmica Mais avançada no pós-
porteira, necessita de 
melhora nos prazos e 
contratos inicialmente 
selados.  

Mercado; dinheiro; 
preocupações; 
impactos; consumidores 
finais determinam o 
preço e não conhecem a 
origem da comida. 

Muitos elos; 
relacionamento 
distante; consumidor 
mais exigente; 
sustentabilidade e 
qualidade nos 
alimentos.  

Negociação Foco dentro da 
porteira; desafio 
também na iniciativa 
privada: cooperativas e 
associações.  

Entender o mercado; 
diminuir o preço facilita 
o processo de 
negociação.  

Preço; agricultor não 
influencia; segurança 
alimentar.  

Organização e 
Planejamento 

Relacionado a aspectos 
sociais e ambientais; 
diversidade climática; 
mal orientado.  

Fundamentais; 
alinhados ao 
conhecimento de 
mercado e resultados. 

Vitais na produção e 
qualidade dos 
alimentos; questões 
climáticas influenciam.  

Foco em Resultado Foco deficitário; o 
consumidor final não é 
conhecido.  

Relevante a longo 
prazo; ligado a metas de 
desenvolvimento. 

Fundamental no 
desenvolvimento da 
agricultura; Estar 
atento à qualidade e 
não a rapidez do 
processo. 

Foco no Cliente Preocupação em todos 
os elos da cadeia 
produtiva; necessita 
desenvolvimento.  

Entender e atender os 
clientes, ouvindo-os e 
compreendendo-os.  

Mercado mal orientado 
para as exigências 
alimentares dos 
clientes.   

Cultura de 
Qualidade 

Praticamente 
inexistente; 
necessidade de jovens 
líderes.  

Preço; aparência; boas 
práticas agrícolas de 
controle; segurança 
alimentar; desejo do 
cliente. 

Rastreabilidade; Maior 
variedade de produtos; 
segurança alimentar.  

Liderança Não há análise 
adequada; deveria estar 
mais próxima da 
perfeição.  

Alinhada ao resultado e 
sucesso da empresa. 

Baseada no futuro das 
mudanças de mercado e 
da economia. 
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Tomada de Decisão  Sucesso e fracasso do 
negócio; Dinâmica por 
questões climáticas. 

Tendências da 
demanda; vontades do 
consumidor.  

Fonte: Elaboração própria 
 

Observou-se no quadro anterior que os profissionais brasileiros e 

europeus tiveram uma visão semelhante em relação à competência de organização 

e planejamento e o americano e europeu também concordaram em algumas visões 

relacionadas às competências de criatividade e cultura de qualidade.   

Em relação ao perfil de tomada de decisão de Talarico (2013), segue 

abaixo o quadro com os sete estilos propostos pelo autor e as porcentagens 

relativas a cada um deles obtidas através das entrevistas com profissionais 

brasileiros, observando-se que o estilo com maior porcentagem é o realizador: 

 

       Quadro 4: Quadro Resumo – Estilos de Tomada de Decisão 
Estilo Características % 

Realizador Interessado em tornar real o planejado 35,71 
Conquistador Comprometido com Resultados 21,43 

 
Especialista Interessado em executar atividades de 

maneira cuidadosa 
14,29 

Colaborador Focado no bem-estar das pessoas 7,14 

Negociador Interessado em realizar trocas vantajosas 7,14 

Mantenedor Garante a continuidade das ações 7,14 

Competidor  Centrado em resultados 7,14 

         Fonte: Elaboração própria 
 

Em relação a classificar as habilidades do profissional de acordo com 

Gramigna (2002) através das práticas gerenciais; avaliar quais são os 

conhecimentos mais importantes de marketing que este profissionais deve possuir e 

avaliar a perspectiva de futuro da profissão no setor de agronegócio. Segue abaixo 

um quadro-resumo com os principais resultados tanto dos brasileiros, quanto dos 

americanos e europeus: 

    Quadro 5: Quadro Resumo – Práticas gerenciais, conhecimentos e perspectiva de futuro  
    dos profissionais Brasileiros, Americanos e Europeus.  

As Práticas 
Gerenciais mais 
importantes de 
marketing no 
Agronegócio 

Brasileiros Americanos Europeus 

Segmentação e 
Práticas com o 
público-alvo.  

Conhecimento do 
negócio; 
compreensão do 
cliente. 

Clientes mais próximos e maior 
conhecimento sobre os 
alimentos. 

Os Conhecimentos Segmentação e Qualidade e Conhecimento do produto e de 
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mais importantes 
de marketing no 

Agronegócio 

Promoção. estratégia vendas 

Perspectiva de 
futuro dos 

profissionais de 
marketing no 
Agronegócio 

Perspectiva 
positiva.  

Adaptação a 
mudanças para 
obter sucesso 

Responsabilidade social e 
corporativa; mudanças do 
mercado; sustentabilidade.  

   Fonte: Elaboração própria 
 
 

 Para os profissionais brasileiros as práticas gerenciais de marketing 

mais importantes no agronegócio estão ligadas a segmentação do mercado e 

relacionadas ao público-alvo. Já para os americanos seria a compreensão do 

negócio e a compreensão do cliente. E para os europeus seria um conhecimento 

maior sobre a área alimentar e uma aproximação maior com o cliente. Portanto, o 

cliente é o foco para todos os profissionais.  

Para os profissionais brasileiros os dois conhecimentos de marketing mais 

importantes no agronegócio estão ligados à segmentação e promoção. Já para os 

americanos seria a qualidade e a estratégia. E para os europeus seria o 

conhecimento de produtos e de vendas. Portanto, todos os profissionais tem 

ligação com os conhecimentos citados de alguma forma, já que envolvem produtos 

e formas de promoção.  

Para os profissionais brasileiros a perspectiva da profissão é positiva e 

acreditam na importância dela para os próximos anos dentro do setor de 

agronegócio. Para os profissionais americanos e europeus a perspectiva está ligada 

com as mudanças do mercado e estar preparado para elas, como a sustentabilidade 

para os europeus. Assim, os profissionais estão com suas visões ligadas no aspecto 

de mudanças no setor de agronegócio para os próximos anos.    

   

Conclusões 

  

 Neste estudo foi abordada a caracterização do profissional de 

marketing do setor de agronegócio, em que foram entrevistados 14 profissionais 

brasileiros. Através da análise das entrevistas foi possível responder a questão 

norteadora, que questionava qual seria o perfil desse profissional, através de suas 

competências e habilidades. As competências que estão mais relacionadas com 

estes profissionais são empreendedorismo; visão; negociação; organização e 
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planejamento; foco em resultado; foco no cliente; cultura de qualidade e tomada 

de decisão, sendo que estes se sentem capacitados para enfrentar os desafios 

dessas competências no futuro. Já em relação às habilidades, os brasileiros 

precisam ter a habilidade de realizar segmentação e focar no público-alvo.  

De acordo com os entrevistados, também há outras competências que 

são consideradas importantes, porém os profissionais no Brasil precisa se aprimorar 

como é o caso da criatividade e da liderança no país, em que comentam a 

necessidade de práticas criativas e também jovens líderes no agronegócio, ainda 

mais pelas boas expectativas da profissão no futuro, já que o setor está em 

constante crescimento. 

Também, este estudo trouxe muitas contribuições para os profissionais 

de marketing através de conhecimentos novos sobre sua forma de agir e em que 

pontos estes precisam se aprimorar, como no caso das competências de 

criatividade e liderança, comentadas anteriormente. Além disso, as informações 

contidas nos resultados deste trabalho podem ser utilizadas por empresas que 

necessitem contratar estes profissionais, sabendo-se avaliar durante as entrevistas 

se eles realmente possuem o perfil que a companhia está buscando.     

Ainda, através do comparativo dos perfis: brasileiro, americano e 

europeu também ficou claro as diferentes visões destes profissionais, sendo que o 

brasileiro ainda precisa evoluir em questões relacionadas com a negociação, 

organização e planejamento, pois apesar dos profissionais entrevistados serem 

considerados capacitados para enfrentar os desafios dessas competências, ainda há 

deficiências no pós-porteira, sendo que os Estados Unidos estão mais evoluídos em 

questões relacionadas ao foco em resultado e a qualidade, já a Europa a questões 

de sustentabilidade e segurança alimentar.   

 

Limitações 

No início do estudo havia o objetivo de entrevistar no mínimo 10 

profissionais brasileiros, 10 profissionais americanos e 10 europeus. Assim, foram 

realizados contatos com as seguintes universidades: Columbia University; 

Wageningen; Kentucky College; Virginia State University e Central University 

College; além de outras universidades da França. Também com diversas empresas e 

associações, como: Weyerhaeuser; Rsb; Gatesfoundation; Meo-carbon; Bonsucro; 
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Dutchsustainabletrade; Byogy; Amyris; Monsanto; DFID, entre outras. Porém, houve 

apenas resposta de um professor da Virginia State University, mas ele acabou 

deixando a universidade uma semana depois e não foi possível localizá-lo.  

Também, houve indicação de três entrevistados no Brasil para realizar o 

contato com um profissional em Portugal e outros profissionais nos Estados Unidos 

e Europa. Houve várias tentativas para a entrevista com o profissional português, 

porém o objetivo não foi alcançado. Já em relação aos profissionais americanos, foi 

realizado o contato via videoconferência e estes responderam as questões via link, 

sendo assim possível obter duas respostas dos Estados Unidos. Ainda, também foi 

possível obter duas respostas de estudantes de mestrado da Holanda que fizeram 

parte da amostra de profissionais europeus, por contato recente com uma das 

profissionais quando realizou um intercâmbio no Brasil.  

Assim, não foi possível realizar um comparativo entre os profissionais 

brasileiros, americanos e europeus na íntegra, comparando os níveis de capacidade 

para enfrentarem os desafios das competências de Leme (2008); além de avaliar 

qual seria o estilo de tomada de decisão que consideravam mais adequado para o 

perfil deles. Desta forma, foi realizada uma coleta de dados primários para obter 

mais dados e compará-los com as duas entrevistas via link e analisar os conteúdos 

estrangeiros.  

Ademais, o uso da internet por ser uma fonte indireta de pesquisa sendo 

diferente de uma pesquisa individual foi considerado uma limitação, porém por 

serem declarações da mídia de pessoas o uso dela foi necessário. 

 

Sugestões para novos estudos 

 

A partir desta conclusão, seria interessante propor para um próximo 

trabalho, avaliar em maior profundidade como os profissionais de marketing no 

setor de agronegócio poderiam desenvolver a criatividade e a liderança no setor, já 

que foram competências que consideraram necessárias no dia-a-dia de trabalho.  
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