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Chegou às minhas mãos um interessante livro intitulado Recursos Humanos e Agronegócios - A 
evolução do Perfil Profissional, publicado em 2005 pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
Agroindustriais (Gepai, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal 
de São Carlos, UFSCar). Como coordenador do grupo, o professor Mário Otávio Batalha, 
professor do mesmo departamento e do programa de pós-graduação em Gerência de Produção 
da mesma universidade. No livro trabalharam também cinco outros pesquisadores, todos pós-
graduados. 
 
O que mais me chamou atenção no texto foi o segundo capítulo, de análise do perfil 
profissional demandado pelo agronegócio brasileiro. Mais especificamente, procurou investigar 
os "principais conhecimentos, habilidades, características pessoais e técnicas que um 
profissional deve possuir para desenvolver atividades relacionadas aos agronegócios 
nacionais". 
 
A pesquisa teve o apoio de 34 associações relacionadas ao agronegócio que colaboraram para 
que seus associados recebessem pesquisadores para entrevistas sobre o tema, e 
respondessem ao questionário da pesquisa. No total, 619,o fizeram, um número considerável 
em trabalhos desse tipo. 
 
Dado o enfoque desta coluna, nos resultados da pesquisa o que mais me chamou a atenção foi 
a constatação de que os empregadores atribuíram maior importância às qualidades pessoais e 
à capacidade de comunicação do que às habilidades e aos conhecimentos técnicos dos seus 
recursos humanos. Uma coisa não exclui a outra, mas o interessante é ver essa hierarquização 
desses atributos, de uma forma que não é percebida por muitos. 
 
Textualmente, "...a pesquisa mostrou que as habilidades e os conhecimentos como mais 
importantes pelas .empresas enquadram-se nos tópicos de Qualidades Pessoais e de 
Comunicação e Expressão. Verifica-se assim que...as empresas esperam de um profissional 
mais do que as habilidades técnicas adquiridas durante o curso superior;., elas esperam que 
seus funcionários sejam proativos e participem intensivamente do cotidiano da empresa, não 
só na solução de problemas, mas também na visualização de novas oportunidades de negócio. 
Para tanto, são muito importantes os conhecimentos e habilidades pessoais, como 
flexibilidade, iniciativa, capacidade para a tomada de decisão, negociação, trabalho em grupo e 
alto padrão ético, além dos relativos à capacidade de expressão e de interação/relacionamento 
com outros profissionais. 
 
Percebe-se, portanto, que as habilidades e os conhecimentos técnicos tornaram-se 
secundários, se comparados com as qualidades pessoais e a capacidade de se comunicar Para 
as empresas de um modo geral, as habilidades e os conhecimentos técnicos requeridos podem 
ser ensinados, em grande parte, pela própria empresa ao profissional durante o seu período de 
adaptação e de integração." 
 
Como economista, não conhecia uma pesquisa desse tipo, pois é tema que diz mais respeito à 
área de administração ou gestão. De qualquer forma, a natureza e o resultado da pesquisa 
merecem a atenção de educadores, estudantes, profissionais em geral e de outros 
interessados na formação e gestão de recursos humanos. 
 
A pesquisa confirma aspectos que temos ressaltado em nossos artigos, como o de que a 
flexibilidade ocupacional das pessoas em desenvolver tarefas de naturezas variadas abre ao 
profissional um leque maior de oportunidades. Aliás, as características mencionadas na citação 
acima sugerem como profissional mais demandado o que usualmente chamamos de 
especialista eclético ou generalizante. Ou seja, especialista numa área, mas também com a 
capacidade de aprender coisas novas, por interesse ou necessidade. Também temos insistido 
na necessidade de que as pessoas aperfeiçoem tanto a sua comunicação verbal como a 
escrita. 
 



Num momento histórico caracterizado pela ênfase no conhecimento, a pesquisa também 
mostra que não deve ser negligenciado o que deveria ser óbvio, pois somos seres humanos e 
em qualquer organização o convívio e desempenho de suas atividades envolvem traços de 
comportamento que as pessoas, se não os tiverem, devem buscá-los para melhor sustentação 
da sua carreira profissional. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 jun. 2009, Empregos, p. Ce3. 


