
Jeffrey Abrahams, 
sócio-fundador da Abrahams Executive Search 

"Existe um apagão 
de talentos" 
Por Viviane Taguchi 

ntes, que m tinha 
o pode r era m a s 
empresas. Hoje , 
são as pessoas ta-

llentosas." A afir-
mação é do caça-talentos (um 
headhunter, na linguagem dos 
negócios) Jeffrey Abrahams, 
sócio-fundador da Abrahams 
Executive Search. Americano 
naturalizado brasileiro, ele se 
especializou em encontrar pes-
soas preparadas para assumir 
cargos de chefia em empresas, 
estrangeiras ou nacionais, que 
passaram a atuar no agrone-
gócio brasileir o no s último s 
anos. Lidar com os conflitos de 
gerações, co m a imaturidade 
emocional de jovens com di-
plomas de peso e administrar 
o conheciment o digita l tê m 
sido os principais desafios do 
mercado, e, por isso, quem tem 
talento para lidar com crises e 
atuar sob pressão terá sempre 
boas ofertas de trabalho e sa-
lários altos. 

Globo Rural • O que m u d o u no 

mundo dos negócios? O agrone-
gócio foi o responsável por pro-
vocar as mudanças no mercado 
de trabalho ou o contrário? 
Jeffrey Abrahams • Tud o a o m e s -
mo tempo. Atuo no agro há três dé-
cadas e posso dizer que assisti a 
tais mudanças de camarote. Hou-
ve um movimento mercadológi-
co que colocou o Brasil, que já ti-
nha a agricultura forte, na crista 
da onda da economia. Temos tu-
do que o resto do planeta quer: cli-
ma bom, sol o ano todo, topogra-
fia favorável e uma gente boa, que 
não gosta de briga e precisa traba-
lhar. Nossa agricultura, sobretu-
do a produção de grãos e de cana-
de-açúcar, despertou a atenção do 
resto do mundo, e as empresas es-
trangeiras, que já tinham elevado 
grau de profissionalização, vieram 
para cá. Elas vieram atrás de etanol, 
de soja, de algodão, e os empresá-
rios agrícolas brasileiros percebe-
ram que precisavam se moderni-
zar rápido para lidar com essa gen-
te. Ao mesmo tempo, as empresas 
estrangeiras demandaram mão de 
obra com conhecimento. Eles pre-
cisavam de funcionários brasilei-
ros, que conheciam o mercado, a 
legislação e a era digital, não so-
mente para operações, mas para a 
gestão. Então, o agro mudou o mer-
cado de trabalho, e vice-versa. 

GR • Como e quando essas mu-
danças começaram a alterar o 
mercado? 
Abrahams • Quando o debate sobre 
a crise dos alimentos e dos recur-
sos energéticos assustou a Euro-
pa, a Ásia. Daí, eles olharam para 
o Brasil. Quem começou essa re-
volução de gestão foi o setor su-
croalcooleiro. Tradicionalmente , 
as usinas eram administradas por 
famílias, descendentes de italia-
nos ou de senhores de engenho, 
e de repente o interesse estran-
geiro no etanol forçou o segmen-
to a se profissionalizar. Os chefes 
de família foram para os conse-
lhos administrativos, e os execu-
tivos, gente que entende de finan -
ças, administração, mundo digital, 
agronomia e fala várias línguas, 
assumiram as diretorias. Depois, 
o setor de grãos seguiu o mesmo 
caminho. Nas lavouras, essas mu-
danças foram marcadas pelo em-
prego de tecnologia. A produção 
agrícola nacional usa tecnologia 
de precisão, coisa que no passa-
do era impensável. 

GR • Essas mudanças geraram no-
vas profissões, quais são elas? 
Abrahams • Sim. Hoje, quem atua 
no agro precisa de gestores efi-
cientes, d e comunicadores , d e 
profissionais de redes sociais, de 
sustentabilidade, de rastreabilida-A ut
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de. No campo, o trabalho exige co-
nhecimento em tecnologia de pre-
cisão, clima, mecânica, informá-
tica. O comércio de commodities 
demanda profissionais do merca-
do financeiro, e a pesquisa cien-
tistas genéticos. Todos têm de sa-
ber atuar sob pressão, trabalhar em 
equipe, falar línguas, inglês e talvez 
o mandarim. Também vai ter de ha-
ver muito terapeuta para adminis-
trar o estresse desse pessoal. 

GR • E é difícil encontrar esses 
profissionais? 
Abrahams • Muito difícil. Antes, as 
empresas é que tinham o poder; 
hoje, são as pessoas talentosas. 
Há uma dificuldade enorm e em 
contratar executivos. A demanda 
é muito maior que a oferta, por is-
so, os talentos já detectados sem-
pre têm três, quatro ofertas e sa-

nar; competência interpessoal, que 
é a habilidade em saber trabalhar 
com pessoas, administrar confli-
tos com sabedoria e assumir seus 
erros; e o autoconhecimento, que 
é fundamental. As empresas exi-
gem tudo de um profissional, mas 
uma pessoa só nunca vai atender 
a todas essas exigências, então, é 
preciso saber quais são seus pon-
tos fortes para valorizá-los e saber 
lidar com os pontos fracos. É o que 
eu chamo de executivo transgêni-
co, aquele que se molda. 

GR • As universidades ensinam 
isso aos profissionais? 
Abrahams • No geral, são as expe-
riências vividas que agregam sa-
bedoria às pessoas. Temos muita 
dificuldade de lidar com a geração 
Y, que são aqueles filhos cujos pais 
sempre fizeram tudo para eles. Es-

lários cada vez maiores. Eu acho 
que a coisa mais difícil que tem é 
encontrar um diretor agrícola. Ele 
tem de ter sabedoria, ter conheci-
mento digital, falar línguas e pensar 
como um arquiteto de soluções. 

GR * Por que falta, se temos milha-
res de profissionais no mercado? 
Abrahams • Temos um apagão de 
pessoas, não em números, mas de 
profissionais que vão ao encontro 
dos objetivos das empresas. Não 
basta te r formação técnica . Um 
profissional com perfil para ocupar 
cargos estratégicos nesse merca-
do tem de ter três características 
básicas: capacidade cognitiva, por-
que ele tem de ter o mínimo de in-
teligência, e capacidade de racioci-

ses jovens geralmente estudaram 
em bons colégios , tê m diplomas 
de instituições de peso, mas são 
imaturos emocionalmente . Ma s 
a tendência é termos executivos 
cada vez mais jovens. No entanto, 
eles sempre vão querer um profis-
sional experiente por perto. 

GR • E como o empregador sabe-
rá se o profissional tem esses ta-
lentos? 
Abrahams •  O s profissionai s d e 
RH experientes sabem identifi-
car perfis em três minutos de con-
versa. A experiência com pesso-
as no s ensina , ma s muita s em -
presas precisam melhorar nisso . 
Hoje, existe um equívoco grande 
nas contratações , poi s 90 % sã o 

contratados po r sua s qualifica -
ções técnicas, mas 95% das de-
missões são geradas por fatores 
comportamentais. H á um dese-
quilíbrio. 0 ideal é observar o com-
portamento das pessoas em mo-
mentos difíceis, de crise. É no meio 
de uma grande crise que os talen-
tos se sobressaem. Sabe aquele 
momento em que o cara está com 
a faca no pescoço? 

GR^Eo setor de agronegócio, que 
já passou por todas essas mudan-
ças, vai mudar mais? 
Abrahams • Eu acho que o setor 
está muito avançado. O  qu e vai 
acontecer é que vamos nos aper-
feiçoar mais, porque o Brasil con-
tinuará no radar de interesse de 
grupos estrangeiros , d e paíse s 
desenvolvidos e  de emergentes . 
As mudanças mais profundas de-
vem ser sentidas no campo cultu-
ral, pois os países da América do 
Sul tendem a se integrar para for-
mar um grande bloco negociador, 
e a profissionalização do setor fa-
rá cair alguns conceitos culturais. 0 
mundo mudou, as relações muda-
ram e o dinheiro mudou de mãos. 
Então, os executivos latino-ameri-
canos também precisam mudar. 

GR • E que tipo de profissional não 
tem mais espaço nesse novo mer-
cado? 
Abrahams t Sabe aquele gestor do 
tipo ditador, que grita, xinga e es-
murra a mesa? Esse não terá mais 
espaço em nenhuma empresa, em 
nenhuma fazenda. O bom gestor 
sabe cobra r resultado s e  fala r 
com as pessoas, e o bom funcio-
nário é aquele que exige respeito, 
Respeitar os seres humanos aci-
ma de tudo é  fundamental para 
o sucesso nos negócios, no agro 
ou fora dele. Quem tem ética tem 
pontos positivos.  A ut
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Text Box
Fonte: Globo Rural, São Paulo, ano 26, n. 314, p. 26-28, dez. 2011.  




