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Acostumados à facilidade das grandes capitais, sobretudo por conta da vida noturna e cultural 
agitada, muitos executivos simplesmente recusavam propostas interessantes de trabalho por 
ter que deixar para trás o eixo Rio-São Paulo. Mas o campo, aos poucos, começa a mudar essa 
realidade, atraindo profissionais do mercado financeiro, conhecidos como "mimados" ou 
"almofadinhas", em troca de um salário polpudo. 
 
A entrada de capital estrangeiro e fundos de investimentos em empresas do agronegócio e a 
mudança da gestão das agroindústrias, de controle familiar para profissionalizada, contribuem 
para reduzir o preconceito de alguns executivos em relação ao setor, afirmam analistas 
ouvidos pelo Valor. O agronegócio tem gerado uma bolha de oportunidades de emprego para 
executivos de alto escalão e para mão-de-obra de nível técnico em cidades no interior do 
Brasil, até há pouco tempo consideradas "meio do nada".   
 
"Foi uma mudança radical. Troquei as cantinas do Bexiga (tradicional bairro paulistano 
formado por imigrantes italianos) pelo arroz de pequi em Goiás", diz Luiz Paulo Fogetti, ex-
executivo da Natura, Banco Fator e Unibanco. Fogetti deixou para trás a cidade de São Paulo 
para assumir a coordenação da FMC, empresa de defensivos agrícolas, em Goiás. Engenheiro 
civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Usp), Fogetti se encaixa 
no perfil de executivo de mercado financeiro: jovem, 32 anos, carreira bem-sucedida em 
empresas de grande porte.   
 
Ao conceder entrevista ao Valor, Fogetti estava a caminho de Sorriso, no norte do Mato 
Grosso, um pólo tradicional de grãos -soja e milho- do país. Paulistano, ele teve de se afastar 
dos amigos e da família, além de convencer a esposa a encarar seu novo desafio profissional a 
quilômetros de distância da capital paulista. "Hoje percebo que o Brasil não se resume à 
avenida Paulista."   
 
"As indústrias de agronegócios têm dificuldade para encontrar mão-de-obra especializada", diz 
Jeffrey Abrahams, presidente da Abrahams Executive Search, uma das maiores consultorias 
para contratação de executivos, voltada para o agronegócio. Essas dificuldades vão além da 
chamada escassez de profissionais para área. Uma outra barreira dificulta a contratação de 
executivos. "O brasileiro tem dificuldade de migração", diz o headhunter.   
 
Um executivo de agronegócio tem que ter "paladar para o risco", uma vez que o mercado de 
commodities agrícolas é volátil. Também tem que ter mobilidade e adaptabilidade, 
considerando que deverá trocar seu local de origem para trabalhar em outras cidades não 
muito próximas de grandes capitais. "É preciso ser claro e assertivo na comunicação", afirma 
Abrahams.   
 
Fogetti levou a esposa para Goiânia logo após o seu casamento. "Sei que nos afastamos de 
nossas famílias, mas a qualidade de vida aqui compensa muito."   
 
Muitas vezes, os executivos até encaram uma mudança radical de residência, mas esbarram 
na resistência da família para aceitar a nova proposta de emprego. "Já tive que entrevistar a 
família de um candidato antes de contratá-lo", diz Abrahams.   
 
Recusar uma boa proposta para mudar de cidade foi uma decisão difícil para o veterinário João 
Vicente Sued, de São Leopoldo, a 35 quilômetros de Porto Alegre (RS). Sued, que já trabalhou 
em fazendas agrícolas em Reading, a 65 quilômetros de Londres (Inglaterra), coordena as 
vendas de medicamentos para animais pet (pequeno porte) para o laboratório veterinário 
Simões, com sede no Rio de Janeiro. Sued aceitou a proposta de emprego, mas decidiu ficar 
em São Leopoldo. A decisão foi tomada em comum acordo com sua esposa, que tem uma 
carreira acadêmica estabelecida no Rio Grande do Sul. "Sou responsável pelas vendas nos 
Estados do Sul do país e São Paulo. Viajo três semanas para várias cidades e fico uma no Rio 
Grande do Sul", diz. "Já recebi várias propostas de trabalho interessantes, mas tinha de mudar 
de Estado."   



 
Para atrair talentos para o campo, muitas agroindústrias estão contratando recém-formados. 
"Os jovens são mais sujeitos a riscos e também se adaptam mais fácil a mudanças de 
endereço", diz Abrahams.   
 
Formado em dezembro de 2004, o engenheiro agrônomo Renato Oliveira, 26 anos, foi 
contratado pela Bayer CropScience, logo após sua formatura. O detalhe: teve de se mudar 
imediatamente de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, para Campo Novo do Parecis, 
oeste do Mato Grosso. Oliveira não hesitou. "Achei que era uma boa oportunidade". Com a 
mudança feita, Renato se adaptou à vida nova, mas sua esposa só foi para mesma cidade um 
ano depois. "Ela começou a dar aulas aqui na cidade". Da Bayer, Oliveira foi para a Yoki 
Alimentos e agora está de malas prontas para aceitar um novo desafio. Só não quis revelar o 
destino. Mas garante que é bem distante de Campo Novo do Parecis.   
 
Uma das maiores consultorias especializadas em gestão do capital humano em momentos de 
transição, a multinacional americana DBM concluiu estudos sobre o setor agrícola brasileiro, no 
qual aponta as competências que as empresas do segmento tendem a demandar de seus 
executivos nos próximos anos. Para produzir a análise, foram considerados os cenários 
possíveis para o setor no médio prazo.   
 
No melhor dos cenários para o Brasil, a DBM acredita que as grandes agroindústrias se 
transformarão nos protagonistas do mercado internacional, com alta capacidade de 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e de criação de soluções tecnológicas passíveis 
de exportação.   
 
"O agronegócio vai demandar mais profissionais voltados para especializações tecnológicas", 
diz Pedro Frascino, consultor, responsável pelo estudo. Segundo o estudo da consultoria, o 
agronegócio vai exigir profissionais voltados para as atividades "pós-porteira", ou seja, em 
organizações voltadas ao desenvolvimento de insumos e variedades de cultivos agrícolas.   
 
A tendência é que sejam abertas mais vagas para pesquisadores, biólogos, botânicos, 
veterinários, agrônomos, químicos, com destaque especial para os especialistas em 
biotecnologia e em engenharia genética.   
 
Com isso, os efeitos do "apagão" de talentos já sentidos em 2007 e 2008 devem se intensificar 
e pode haver falta de profissionais especializados em comércio exterior, direito e finanças 
internacionais para fazer frente às necessidades das empresas. Para atender à demanda 
agrícola, muitos desses profissionais serão "caçados" de outras empresas.   
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 15 set. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


