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Quem vence o preconceito velado com o agronegócio, que existe no mundo dos executivos, e 
ingressa nessa área, como fez Odoardo Carsughi, gerente de RH da Syngenta, descobre um 
ambiente onde não se conhece o significado da palavra rotina. "Na mesma semana em que se 
veste o melhor terno para participar de uma conferência internacional, também se coloca um 
jeans batido para visitar um cliente no campo", conta ele.  
 
Essa dinâmica exige uma mudança radical de postura do executivo ao deixar o tapete do 
escritório e pisar na terra. Nada de usar palavras em inglês ou roupas muito alinhadas. "Eles 
percebem quando alguém está querendo demonstrar superioridade", diz Carsughi.  
 
O segredo para conquistar uma das poucas vagas disponíveis no setor é compreender o valor 
dos empresários do campo, que não está em sua formação ou etiqueta, mas nas suas 
realizações. Em época de crise no setor, o nível de contratação anda baixo, mas estável. Mas a 
tendência é que esse cenário melhore.  
 
Entre o carpete e a terra 
 
Rotina do executivo do agronegócio vai das conferências na Europa a shows rurais Brasil afora. 
Apesar de não ser um dos setores que mais contrata executivos atualmente, o agronegócio 
oferece novos horizontes a quem deixa o preconceito de lado e encara o desafio de ingressar 
na área. "Na mesma semana em que se veste o melhor terno para participar de uma 
conferência internacional, também se coloca um jeans batido para visitar um cliente no 
campo", conta Odoardo Carsughi, gerente de Recursos Humanos da Syngenta.  
 
O executivo, que está na companhia há dois anos, veio de uma indústria de cimento e diz ter 
ingressado no agribusiness por acaso. "Foi uma oportunidade que surgiu, nunca havia 
pensando em trabalhar nessa área", conta. Mas ele garante: "quando você entra, se 
apaixona".  
 
Carsughi afirma que, em uma empresa agrícola, há a sensação de se estar contribuindo para o 
crescimento do País. Além disso, para ele, o que torna o trabalho envolvente é sua dinâmica, a 
possibilidade de interagir com pessoas e situações absolutamente diferentes num curto espaço 
de tempo. "Participar de uma conferência global, na Suíça, e de um show rural, no Mato 
Grosso, em um mês é muito energizante."  
 
Essa dinâmica, no entanto, exige uma mudança de postura. "Falar do mesmo modo com o 
executivo da matriz e o homem do campo não funciona", diz. "Ao trabalhar sempre em 
multinacionais, o profissional acaba incorporando ao seu vocabulário palavras em inglês, que 
podem criar problemas de relacionamento quando usadas no ambiente rural.  
 
Os "engomadinhos" também não são bem recebidos nesse meio. O uso de roupas, sapatos e 
relógios de luxo são interpretados como arrogância. "Eles percebem quando alguém está 
querendo demonstrar superioridade. Quando isso acontece, o executivo não é mal-tratado. Ao 
contrário, lhe oferecem café, dizem que gostaram de sua visita, mas dali não sairá nenhuma 
negociação", afirma Carsughi.  
 
O segredo para se dar bem no agronegócio é compreender o valor dos empresários do campo, 
que não está em sua formação ou etiqueta, mas nas suas realizações. "É um universo 
diferente do corporativo. E diferente não significa ser nem melhor, nem pior", lembra.  
 
Fora do escritório, o executivo não pode se deixar enganar pelos estereótipos de chefe ou 
grande empresário. "É possível entrar numa fazenda e conversar com o dono, imaginando 
estar falando com um empregado. Mas, na verdade, aquele fazendeiro tem muito mais 
dinheiro do que você ganhará em toda sua vida", alerta Carsughi.  
 



Segundo ele, o patrimônio desses empresários foi conquistado com muito sacrifício, trabalho e 
visão empreendedora. "Sempre digo que eles são a segunda geração de bandeirantes", 
comenta. Muitos migraram da região Sul do País, onde se concentrava a maior parte da 
produção agrícola para o Centro-Oeste. "Conheço um homem que, há 30 anos era servente de 
pedreiro. Hoje ele tem dois aviões."  
 
Essa é uma das histórias apaixonantes que o executivo que se envolve com o agronegócio 
passa a conhecer e que o leva a criar uma relação afetiva com o trabalho. Mas, como em 
qualquer outro setor, nem tudo são flores. Além do jogo de cintura para lidar com públicos 
completamente diferentes, dentro e fora da empresa, é preciso adaptar-se ao ritmo de 
viagens.  
 
Segundo Jeffrey Abrahams, da Abrahams & Associates, empresa especializada na seleção de 
executivos para o setor, o profissional que vem de outra área e não está acostumado a se 
ausentar de casa com freqüência, pode enfrentar problemas com a esposa e os filhos por 
causa disso. Por isso mesmo, de acordo com ele, a maior parte das mulheres que atua na área 
acaba ficando no setor regulatório.  
 
Vivendo um período de crise hoje, o agronegócio não procura em especial por homens ou 
mulheres. "Houve pouco investimento no setor, que enfrentou ainda problemas com a safra e 
com o câmbio", comenta Matilde Berna, gerente de transição de carreira da RightSaadFellipelli. 
"Nesse cenário, algumas empresa demitem, mas ainda há contratações", comenta Abrahams.  
 
Segundo Francisco Ramirez, da Fesa Global Recruiters, empresa especializada na seleção de 
executivos, que tem uma diretoria dedicada à contratação de profissionais para o setor, apesar 
das dificuldades, o nível de contratação não caiu. "Mesmo com a seca no sul e os produtores 
reclamando que o dólar está baixo para exportação, não sentimos um impacto negativo nas 
contratações. Até agora, este ano apresenta o mesmo ritmo dos dois últimos, quando as 
oportunidades no setor cresceram 40%."  
 
A pesquisa realizada mensalmente pelo Job Bank, da RightSaadFellipelli, mostra uma pequena 
queda nas vagas para o agronegócio de 2004 para 2005, de 2% para 1,5%. Mas, em 2006, o 
volume de oportunidades têm se mantido entre 1,5% e 1,8%.  
 
A boa notícia é que esse cenário, apesar de incerto por conta das eleições e do possível 
impacto da gripe aviária nas empresas do País, tende a mudar para melhor no médio e longo 
prazos. Em dois anos, aproximadamente, segundo Abrahams, que conhece bem esse mercado, 
já que antes de se tornar headhunter atuou como executivo no setor.  
 
É um tempo razoável para os executivos que tiverem interesse em conquistar uma vaga 
estudarem a cadeia de valor do agronegócio - que abrange desde os fornecedores de 
defensivos e máquinas agrícolas, até a indústria de alimentos, bebidas, fumo, calçados e as 
chamadas trading companies, que apenas exportam os produtos. A experiência e o 
conhecimento em gestão de risco e distribuição também podem ser valiosos para a 
contratação, já que os desafios dessas empresas estão em superar a flutuação do câmbio e 
sofisticar sua distribuição.  
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