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RESUMO

O presente trabalho é voltado para Gestão de Pessoas, com a grande importância para o Agronegócio na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio 
de Janeiro. A economia do Brasil vem atravessando um período de crise que está afetando vários setores e causando um número expressivo de 
desempregados desde o ano de 2015, porém, há um  impulsionamento e desenvolvimento do país para o agronegócio. Com o surgimento de 
novas tecnologias cada vez mais desenvolvidas para a melhoria do sistema produtivo, o produtor rural tem a possibilidade de ter uma empresa 
rural competitiva no mercado e uma maior demanda de produtos. Esse aumento na produtividade e a implantação de tecnologias geraram um 
problema que vem a ser a obtenção de mão de obra qualificada para o campo. Geralmente a falta de profissionais acontece por não se tê-los ou 
por se tratar de uma localidade em que as pessoas possuem níveis precários de formação e instrução acadêmica e profissional. No que diz 
respeito à forma de contratação de mão de obra qualificada, ocorrendo possíveis falhas na comunicação entre empregador (empresário rural) e o 
indivíduo que está à procura de uma vaga de emprego.  Foram feitas entrevistas com 6 produtores rurais para identificar as formas de 
contratação e se havia alguma dificuldade durante o processo. De acordo com a pesquisa verifica-se que apesar de existir na cidade instituições 
de ensino que qualificam pessoas a cada semestre/ano para o mercado rural, no campo os produtores/empresários rurais estavam reclamando 
da falta de mão de obra qualificada. O trabalho aponta possíveis falhas no processo de comunicação e recrutamento de pessoal para o 
agronegócio na cidade de Barra Mansa/RJ. Como sugestão seria a criação de um cadastro no município onde os produtores/ empresários rurais 
pudessem expor as vagas que sua empresa/propriedade rural estivesse necessitando, esse cadastro poderia ser divulgado nos órgãos que tem 
ligação com o meio rural, como sindicatos, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, EMATER e instituições acadêmicas, favorecendo assim a 
ciência e a tecnologia ao bem comum.
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