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RESUMO  

Este artigo nasce de uma pesquisa bibliográfica exploratória sobre o agronegócio e a 

gestão de pessoas. Pretende-se trazer aqui os primeiros estudos sobre o que é 

agronegócios e um olhar inicial para a gestão de pessoa o setor. Estabeleceu-se como 

objetivo geral demonstrar as atividades e importância da gestão de pessoas no 

agronegócio. São objetivos específicos, descrever o funcionamento do setor e estudar 

suas características.  

Palavras chave: Agronegócio, Gestão de Pessoas. 

 

INTRODUÇÃO  

A agricultura pode ser considerada um dos pilares da economia brasileira, 

desde o tempo de colonização, em que o cultivo da monocultura era predominante no 

país, posteriormente evoluindo para a diversidade de cultivo vista hoje. 

Segundo publicação feita pelo Portal Brasil, cerca de 70% de todo alimento 

consumido no Brasil, vêm da agricultura familiar e, neste cenário, o pequeno produtor 

têm papel importante na produção de mandioca, feijão, leite, carne suína, aves e 

milho, entre outros produtos.   

Um dos dilemas enfrentados pelo pequeno produtor está relacionado á gestão 

de pessoas, uma vez que há muita dificuldade em se obter mão-de-obra qualificada, 

especialmente nas épocas de grandes colheitas. 

Esse artigo tem por objetivo demonstrar as atividades e importância da gestão 

de pessoas no agronegócio. São considerados objetivos específicos, descrever o 

funcionamento do agronegócio e levantar suas características.  

O problema de pesquisa que guiará este artigo é “Qual a importância da gestão 

de pessoas no agronegócio?”.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral: 

Investigar as dificuldades da gestão de pessoas na gestão de fazendas. 



Objetivos Específicos: 

Estudar o papel do produtor na melhoria deste processo; 

Conhecer as estratégias de seleção que podem ser realizadas na contratação de 

mão-de-obra; 

Investigar a importância da gestão de pessoas dentro do agronegócio. 

 

METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho definiu-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica exploratória, em livros e artigos científicos que tratam do tema, 

possibilitando assim, o desenvolvimento do referencial teórico. 

 

A GESTÃO DE PESSOAS 

 Existem vários conceitos que definem a Gestão de Pessoas, basicamente 

todos eles a definem como a junção de práticas e políticas que buscam gerenciar e 

desenvolver talentos por meio de recrutamento, seleção, treinamentos, avaliação de 

desempenho e recompensas, agregando competitividade a empresa.  

 Para a gestão de pessoas estar da forma que está hoje, ela sofreu muitas 

alterações nos últimos anos, podendo dizer que foi uma das áreas que mais passou 

por transformações, até mesmo seu nome foi alterado de Administração de Recursos 

Humano para Gestão de Pessoas.  

De acordo com Dalmau e Tosta (2009, p.99), “o Recursos Humanos precisou 

modificar seu conceito, para acompanhar as evoluções ocorridas durante o tempo, 

passando a ser capaz de agregar mais valor á empresa, alinhando as necessidades 

empresariais as necessidades profissionais dos trabalhadores”.  

Chiavenato (2008) afirma que existem seis processos dentro da gestão de 

pessoas, sendo estes: agregar pessoas; aplicar pessoas; recompensar pessoas, 

desenvolver pessoas; manter pessoas e monitorar pessoas.  

Figura 1: Os seis processos de gestão de pessoas 



 

Fonte: Chiavenato, 2008. 

Cada um dos subsistemas pode ser compreendido da seguinte forma: 

a) Processos de agregar pessoas são aqueles responsáveis pela inclusão de 

novos colaboradores (CHIAVENATO, 2008). 

b) Processos de aplicar pessoas são utilizados para alinhar as atividades que 

serão desenvolvidas pelo colaborador dentro da organização (CHIAVENATO, 2008). 

c) Processo de recompensar pessoas são incentivos e recompensas que 

servem como fonte de motivação (CHIAVENATO, 2008). 

d) Processo de desenvolver pessoas são os processos voltados para o 

desenvolvimento profissional do funcionário, envolvendo treinamentos, 

desenvolvimento de carreiras e gestão de competências (CHIAVENATO, 2008). 

e) Processos de manter pessoas, utilizados para criar um ambiente agradável 

e satisfatório onde se trabalha, este envolve a cultura organizacional, disciplina, saúde 

e segurança (CHIAVENATO, 2008). 

f) Processos de monitorar pessoas estes processos são utilizados no controle 

e monitoramento das atividades realizadas pelos funcionários, a fim de medir seus 

resultados (CHIAVENATO, 2008). 

Com o passar do tempo a necessidade de se investir no capital humano foi 

ficando cada vez mais evidente e indispensável, pois as empresas foram percebendo 

que seus colaboradores tinham maior produtividade quando mais respeitados e bem 

tratados pela organização.  

As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma 
organização, dependendo da maneira como elas são tratadas. Elas podem 
ser a fonte de sucesso como podem ser a fonte de problemas. É melhor trata-
las como fonte de sucesso. Para que o objetivo da gestão de pessoas seja 
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alcançado, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elementos 
básicos para eficácia organizacional (CHIAVENATO, 2008, p.11).  

 

Um dos desafios da gestão de pessoas, não é somente gerenciar quem ali 

trabalha, mas também conseguir alinhar os colaboradores com a demanda estratégica 

da empresa, de tal forma que estes se tornem um diferencial competitivo no mercado.  

 

O AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

O agronegócio pode ser definido como toda ação comercial que envolve a 

produção agrícola ou pecuária, sendo um dos índices mais importantes para 

economia brasileira. 

O conceito em Agronegócio procura guardar a mesma categorização 
proposta em 1957 por John Davis e Ray Goldberg para o conceito de 
Agribusiness: “a soma das operações de produção e distribuição de 
suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, 
do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e 
itens produzidos a partir deles (CRUVINE & MARTIN NETO,1999, s/p). 

 

Desde a época de colonização do Brasil, o agronegócio esteve presente. Com 

o final da exploração do pau-brasil, iniciou-se a era canavieira no país, época marcada 

por grandes latifúndios e regime de escravidão. Após esse período, houve o ciclo do 

café sendo a cultura dominante na economia, e hoje se têm a soja, como a principal 

commodity brasileira para exportação, e com o avanço tecnológico, o setor sofreu 

grandes mudanças, o que proporcionou a conquista e domínio de novas terras e 

culturas.  

Segundo a publicação feita na revista “Café e Cultura”, em 2007, o agronegócio 

no Brasil representou cerca de 23,07% da economia brasileira, sendo o segundo 

maior exportador de carne de frango do mundo, e maior produtor mundial de soja, 

café, cana-de-açúcar e seus derivados. Também ocupando o sexto lugar no ranking 

de produção de leite e estes índices tendem a crescer ainda mais. Atualmente o 

agronegócio é responsável por 40% de toda exportação brasileira (CAFÉ e 

CULTURA, 2007). 



Figura 2: Representação do agronegócio no PIB brasileiro em 2016. 

 
Fonte: IBGE e Cepea/USP; Núcleo econômico/CNA, 2016. 

 

Em 2015 e 2016 a representação do agronegócio no Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro, se manteve estável, em torno de 23%, arrecadando um montante de 

R$1.387 trilhões no primeiro ano e no segundo R$1.425 trilhões, para a economia do 

país.  

Apesar de todo avanço conquistado ao longo dos anos, o setor ainda enfrenta 

grandes desafios, como problemas de logística, infraestrutura do transporte, 

armazenamento e escassez de mão-de-obra qualificada. 

O agronegócio se tornou indispensável para o Brasil, sendo uma das áreas 

mais complexas e dinâmicas da economia, e com números tão expressivos é de 

extrema importância que haja qualificação dos profissionais deste meio para que o 

setor se mantenha em crescimento. 

Agricultura familiar gera 77% dos empregos no setor agrícola. Ela se destaca 
como um dos setores da economia que mais cresce na produção de 
alimentos, geração de riquezas e distribuição de renda. É também uma das 
principais atividades geradoras de trabalho e renda na América latina, 
segundo relatório da ONU em parceria com FAO (GLOBO RURAL, 2015, 
online).  

 

O TRABALHADOR RURAL 

De acordo com a Lei nº 5.889/73, o empregado rural pode ser definido como 

qualquer pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico preste serviços de 

natureza não eventual ao empregador rural e que receba salário (BRASIL, 1973). 



Esta mesma Lei, trás listados os direitos trabalhistas assegurados pela 

consolidação das leis trabalhistas (CLT): 

1. Jornada máxima de 8 horas por dia e 44 horas de trabalho semanal, 

2. Entre uma jornada e outra, haja um descanso de, pelo menos, 11 horas, 

3. Férias anuais remunerada, 

4. 13º salário, 

5. Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), 

6. Salário mínimo, mas caso houver piso salarial para a categoria este valor deve 

ser respeitado. 

 

EMPREGADOR RURAL 

Ainda segundo a Lei nº 5.889, 1973, o empregador rural é qualquer pessoa 

física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agro econômica, em 

caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio 

de empregados. Inclui-se também neste caso a exploração industrial em 

estabelecimento agrário (BRASIL, 1973). 

 

A GESTÃO DE PESSOAS NO AGRONEGÓCIO 

Sendo uma das maiores fontes de renda da economia brasileira, o agronegócio 

tem como desafio a contratação de profissionais qualificados para o cargo. Esta 

escassez de mão de obra qualificada gera diversos problemas, como o aumento do 

custo de produção e grande geração de retrabalho, uma vez que o produtor precisa 

sempre estar em busca de novos profissionais.  

A mão-de-obra rural no Brasil é uma das menos preparadas para as 
atividades que desempenha, como resultado de uma evolução muito rápida 
das tecnologias, não acompanhada por treinamento suficiente e, mesmo, 
porque o nível de instrução da população rural é, em média, muito baixo, o 
que dificulta a maior velocidade do aprendizado, bem como a absorção de 

ensinamento mais elevado (ARAÚJO, 2007, p.48). 
 

Portanto, a gestão de pessoas é considerada uma das etapas mais importantes 

no processo de gerenciamento de profissionais da área; quando bem trabalhada é 

uma grande ferramenta geradora de lucros, entretanto, se deixada de lado se torna 

um dos grandes gargalos do processo.  



Segundo a pesquisa realizada pelo ManpowerGroup, o Brasil está entre os 

cincos países com mais dificuldades para se contratar e o setor agroindustrial está 

entre os que mais sofrem com este déficit (MANPOWERGROUP, 2015).  

Apesar da dificuldade de contratação, o setor oferece boas oportunidades de 

empregabilidade e formação de carreira, visto que é o maior responsável pela 

exportação no Brasil.  

De acordo com a matéria publicada no Canal Rural, em Julho de 2013, o 

agronegócio é responsável por cerca de 37% dos empregos no Brasil. Tendo índices 

tão bons quanto ao PIB brasileiro e geração de empregos, é necessário que o setor 

busque qualificação, a fim de que estes números continuem crescendo (CANAL 

RURAL, 2013). 

Com o avanço tecnológico as condições de trabalho no meio rural tiveram uma 

melhora significativa nos últimos anos. Em contrapartida a busca por profissionais 

formados na área e que possuam conhecimento de uma língua estrangeira também 

têm aumentado.  

Um dos grandes dilemas enfrentados pelo profissional da gestão de pessoas 

dentro do agronegócio é a captação desta mão-de-obra qualificada.  

Em tempos de escassez de mão de obra, bons salários e benefícios não 
serão suficientes para encontrar e manter profissionais talentosos. Os 
executivos precisarão encontrar estratégias sofisticadas de recrutamento e 
manutenção. Além disso, será preciso modificar algumas praticas 
organizacionais para atender as necessidades dos trabalhadores mais velhos 
e para motivar os mais jovens [...] (ROBBINS, 2005, p.16). 

Percebe-se assim que a tarefa de recrutar e selecionar profissionais é uma 

tarefa que merece atenção e cuidados na execução, para que se possa garantir 

eficácia na localização de indivíduos que farão parte da organização. 

 

RESULTADO 

Em entrevista á revista Globo Rural, o engenheiro agrônomo Tiago Rodrigues, 

diz que a falta de mão de obra está valorizando cada vez mais a profissão no meio 

rural, e que um operador chega a ganhar em média algo em torno de R$ 3 mil ao mês 

(GLOBO RURAL,2012). 

Com a falta de mão-de-obra qualificada, a buscar para suprir este problema 

chega a pôr em risco toda produção, devido ao grande custo que se tem na busca por 



bons profissionais. Fica claro que a gestão de pessoas na empresa rural é de extrema 

importância para o sucesso e sobrevivência da organização. 

Também se faz necessário entender o que está acontecendo com essa mão 

de obra, o porque as pessoas estão abandonando o campo, se estão buscando 

melhores condições de emprego, melhor remuneração, melhor qualidade de ensino, 

hospitais, transportes e educação. 

Para que a partir deste cenário o responsável pela gestão de pessoas no local, 

consiga trabalhar em cima das necessidades destes trabalhadores, diminuindo o 

êxodo rural, deixando mais atrativa a opção de permanecer trabalhando no campo. 

Cabe também a este responsável pela gestão de pessoas fornecer as devidas 

condições trabalho garantidas pela CLT. 

Gerir pessoas no agronegócio buscando manter a competitividade de mercado 

em um primeiro momento se torna um trabalho difícil, pois com a mecanização os 

colaboradores que não possuem qualificação acabam não tendo muito espaço para 

atuar. 

Deste modo fica claro que cabe ao gestor procurar por organizar da melhor 

forma sua equipe e duas possíveis saídas para aumentar a qualificação dos 

funcionários é a qualificação de forma empírica, onde este aprende o trabalho com o 

tempo, com a prática da atividade; o ponto negativo deste método está na maior 

probabilidade de falhas durante o aprendizado, além de exigir grande dedicação de 

ensino do produtor.  

A segunda alternativa seria oferecer qualificação a estes profissionais e hoje 

existem diversas entidades que fornecem cursos de qualificação para o setor. O 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR é uma das instituições que 

oferecem cursos técnicos e profissionalizantes no meio rural, que hoje conta com uma 

plataforma mais dinâmica, conseguindo oferecer até cursos á distância, por um menor 

custo. Outra grande fonte de qualificação para este meio é a Faculdade de tecnologia 

(FATEC), que oferece o curso de tecnólogo em agronegócio, onde o aluno sai 

preparado para trabalhar com a gestão do negócio agrícola. Há também a Escola 

Técnica (ETEC), que fornece o curso técnico em agropecuária; ambas as entidades 

atuam no estado de São Paulo  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Ao desenvolver a gestão de pessoas no ambiente do agronegócio, percebe-se 

que o maior desafio está em contratar e reter pessoas, ficando nítida que também há 

escassez de mão-de-obra qualificada. 

A partir do momento que isso está claro, o produtor ou o responsável pelo 

gerenciamento de pessoas na propriedade deve buscar montar sua equipe em cima 

do cooperativismo, deixando claro que o funcionário tem papel importante no 

funcionamento do local e que seu trabalho tem impacto direto na produtividade. 

É necessário que o produtor tenha em mente a missão da sua empresa e qual 

seu objetivo, a fim de integrar e alinhas seus funcionários com estas premissas, 

deixando claro que todo trabalho feito ali é importante e que todos devem agir de 

maneira interdependente.  

A gestão de uma empresa tem impacto direto em seu resultado, por isso a 

contratação de um profissional deve ser feita com cuidado, respeitando todos os 

requisitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), também garantindo 

ao trabalhador um bom ambiente de trabalho, os devidos treinamentos e 

recompensas, a fim de evitar o êxodo rural, garantindo a permanência de seu 

colaborador. 
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