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O QUE VEREMOS
NESSE E-BOOK:

Acreditamos que o desenvolvimento de lideranças representa
um fator fundamental à evolução da suinocultura. Por isso, temos defendido que os gestores das granjas tornem-se líderes
de verdade, de modo que vejam o negócio com viés estratégico e, principalmente, transformem-se em figuras inspiradoras
para toda a equipe.
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INTRODUÇÃO

Nesse sentido, a valorização das pessoas que trabalham na
granja depende diretamente da postura adotada pelo gestor.
Um verdadeiro líder tem total consciência de que são essas pessoas as responsáveis por conduzir o negócio ao sucesso. Nada
mais certo, então, que se dedicar a compreender suas necessidades e tentar identificar o talento e o potencial de cada uma.
Ao longo das próximas páginas você verá que conhecer o perfil,
as habilidades e as competências das pessoas que compõem
a equipe ajudará (e muito) a identificar a atividade ideal a que
cada uma pode se dedicar.
Ter essa clareza colabora para acertar não apenas na mobilidade interna dos colaboradores – com promoções, por exemplo
–, mas também na seleção e contratação de pessoal. E tudo
isso tende a conduzir a granja a resultados cada vez melhores.
Afinal, time satisfeito e bem escalado tem mais chances de ser
vencedor, não é mesmo? Boa leitura e bom trabalho!
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1. ATENÇÃO
ÀS PESSOAS
Nos últimos anos, a suinocultura brasileira tem
vivenciado certa dificuldade na área de recursos
humanos. Há um grande esforço por parte dos
gestores para encontrar pessoas com capacidade
e disponibilidade de atuar na produção de suínos.
Existem inúmeros motivos para isso, mas o fato é
que, como líder de granja, você precisa desenvolver mecanismos para combater a concorrência
dos empregos urbanos e gerar atratividade para
bons profissionais.
Analisando centenas de granjas, percebemos que
alcançam a excelência aquelas que apresentam
uma estrutura baseada, principalmente, em pessoas motivadas, comprometidas e capacitadas.
E esse cenário só é possível quando os profissionais se sentem valorizados, ou seja, reconhecidos
como parte importante do negócio e essenciais
ao alcance de um objetivo maior.

Cabe ao líder mostrar às pessoas que os resultados do negócio dependem do trabalho
realizado por elas. É preciso deixar claro que,
na granja, todos os colaboradores são vistos
como parceiros, que compartilham valores e
metas, e não apenas como mais um recurso
necessário para a produção.

Além disso, é fundamental que o líder se dedique
a conhecer melhor cada pessoa contratada: a história de vida, as dificuldades que enfrenta, suas
habilidades, seus sonhos. Quando se vê além do
que o trabalho diário mostra, fica mais fácil identificar frustrações, talentos e potenciais. Uma boa
conversa com o arraçoador, por exemplo, pode
revelar competências ideais a quem trabalha na
maternidade – e, quem sabe, o próprio desejo do
profissional de atuar lá.
Estar aberto ao diálogo e, especialmente, a ouvir
mais do que falar é uma importante característica do líder, que ajuda a aproveitar todo o potencial de cada colaborador. E não vale usar a falta de tempo como desculpa: coloque na agenda
esse compromisso e tenha certeza de que cada
minuto dedicado a essa atividade – ouvir as pessoas – trará bons resultados para a granja.

Do responsável pela limpeza ao líder de setor,
todos precisam saber que contribuem de forma
decisiva para que a granja funcione e alcance o
sucesso.
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2. A FORMAÇÃO
DA EQUIPE
Formar uma boa equipe está entre as mais árduas tarefas de um líder. Além de saber exatamente as competências necessárias à execução
de todas as funções, é preciso estar atento ao
fluxo geral de trabalho, ou seja, a quanto cada
atividade impacta nas demais. Em determinados
setores, por exemplo, uma pessoa perfeccionista
demais pode atrasar todas as etapas seguintes
de produção, porém em outros pode ser essencial para o desenvolvimento adequado das tarefas.
Assim, o primeiro passo para a formação da equipe é mapear absolutamente todas as tarefas envolvidas no dia a dia da granja. Depois, é hora de
definir, com clareza, as competências exigidas
para o desenvolvimento de cada atividade – isso
evitará inserir as pessoas em tarefas inadequadas ao seu perfil. Na maternidade, por exemplo, sabemos que o parteiro precisa ser bastante
atencioso, observador e capaz de enfrentar, em
um misto de tranquilidade e agilidade, as adver-

sidades comuns à função. Com essas características
em mente, fica mais fácil identificar quem tem perfil
para atuar nos partos.
Descrever as competências necessárias às atividades da granja é, portanto, uma ação essencial para
encontrar os profissionais que se encaixam melhor
em cada uma delas. Essa clareza ajuda nos processos de seleção das pessoas e também facilita perceber, no cotidiano de trabalho, quais pontos devem
ser aperfeiçoados por cada membro da equipe, ajudando, ainda, nas decisões relativas a treinamentos
e capacitações.
Definidas as competências, cabe ao líder identificar
o potencial de seus profissionais. Isso significa estar
“antenado” ao comportamento de cada membro
da equipe – como reage aos desafios e às críticas, se
demonstra interesse por outras atividades, como se
relaciona com os colegas. Nesse sentido, o acompanhamento diário do time é um grande aliado para reconhecer as peculiaridades e potenciais de cada um.

É no dia a dia que o líder poderá notar, por exemplo, que o funcionário da limpeza tem vontade
e capacidade de se tornar um inseminador, tornando o progresso possível. Ao perceber isso, é
importante definir estratégias que permitam a
progressão desse colaborador, pois isso fará com
que ele se mantenha engajado, facilitando sua
permanência na granja.
Acompanhar a equipe de perto também contribui para identificar a relação entre desempenho
e satisfação profissional. Ao realizar uma tarefa
que o deixa infeliz, o funcionário tende a se tornar improdutivo e passa a jogar contra a equipe –
mesmo que, muitas vezes, involuntariamente. Se
o líder não tiver sensibilidade – e dedicar tempo
–para perceber situações como essa, é grande a
chance de a granja ter altos índices de rotatividade de pessoal.
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3. CONSTRUINDO
SATISFAÇÃO
Muitas pessoas desenvolvem trabalhos que não
gostam, mas não manifestam isso por falta de
oportunidade. Por não estarem atentas a essa insatisfação, várias granjas têm perdido excelentes
profissionais, que sequer tiveram chance de mostrar todo seu potencial. Nesse ciclo nada virtuoso,
todo mundo perde: as pessoas, que não conseguem ver na suinocultura uma oportunidade de
crescimento profissional; as granjas, que perdem
talentos e não formam equipes produtivas; e o
setor como um todo, que hoje tem nos recursos
humanos um grande gargalo à evolução.
A reversão desse cenário depende de uma avaliação mais apurada, pelos gestores das granjas,
quanto ao nível de satisfação de seus funcionários. Sabemos que a satisfação no trabalho é
construída a partir de uma série de fatores, que
vão desde a remuneração justa até o relacionamento com líderes e colegas. Trabalhar para propiciar um ambiente agradável de trabalho, que
corresponda às expectativas da equipe sem comprometer os objetivos da granja, também é papel
do líder.
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A seguir, listamos algumas dicas da Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) para
ampliar os níveis de satisfação no trabalho:

MOSTRE QUE O EMPREGO VALE A PENA:
Não basta ter um belo discurso sobre a importância dos resultados da granja. O funcionário que
acredita no que faz e no lugar em que trabalha
tende a ser mais satisfeito e a desempenhar seu
papel com mais vontade.
VALORIZE A EQUIPE:
Os líderes devem lembrar que não são os únicos
que querem ser bem sucedidos no trabalho. Esse
é o mesmo objetivo de seus colaboradores. Por
isso, reconhecimento e capacitação são essenciais. Por acreditarem que não tiveram seu trabalho reconhecido, muitos profissionais excelentes
acabam deixando as granjas. Para evitar isso, busque reconhecer, com frequência, a importância
das contribuições de cada um. Em complemento,
a atenção ao desenvolvimento e evolução profissional dos colaboradores é essencial para que
eles ajudem no crescimento da granja.
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NÃO IGNORE PROBLEMAS PESSOAIS:
É difícil se concentrar no trabalho quando a cabeça está em outro lugar. Caso o funcionário esteja passando por algum problema familiar, por
exemplo, vale pensar em liberá-lo das atividades
do dia e pedir que volte para casa. Isso mostrará
ao colaborador que seu líder está atento a seus
problemas, de modo que ele se sinta valorizado
e grato pela atenção recebida. É uma prova de
que a granja está atenta àquela pessoa porque
valoriza o seu trabalho e acredita que ela desempenhará melhor suas atividades se estiver bem.
COMEMORE CONQUISTAS E COMPARTILHE
FRACASSOS:
Quando uma meta é cumprida ou alguém da
equipe alcança uma conquista profissional, é importante comemorar com toda a equipe – e as
celebrações podem se estender, inclusive, a conquistas pessoais dos colaboradores. Da mesma
forma, na hora do fracasso, é importante que os
problemas e erros sejam compartilhados com todos e trabalhados com foco no aprendizado para
que os resultados negativos não se repitam.
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Outro fator fundamental à satisfação é o engajamento. Somente quando estão engajadas as pessoas buscam a excelência nos processos em que
estão envolvidas. Em geral, uma equipe engajada se mostra mais comprometida com os resultados, de modo que todos trabalham orientados
para um objetivo comum: o sucesso do negócio.
O engajamento é a disposição que leva os indivíduos a buscarem um objetivo comum no meio
em que estão reunidos. Na prática, é o que faz
com que as pessoas alinhem seus interesses com
os da granja e busquem, juntas, soluções comuns.
Ao líder, cabe descobrir o que motiva os colaboradores da granja para que eles se engajem no
seu projeto e busquem o sucesso tanto profissional, individual, quanto o coletivo, do negócio.
O líder também tem o papel fundamental de
trazer sentido ao trabalho realizado pelos colaboradores. Isso porque, muitas vezes, o funcionário está focado em suas tarefas diárias mas não
percebe um significado maior naquilo que faz.
É responsabilidade do líder dar esse significado,
mostrando aos colaboradores que atividades por
eles desempenhadas são extremamente importantes para a construção dos resultados da granja e mesmo da suinocultura como um todo.
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Neste e-book você aprendeu alguns conceitos
relacionados à formação de equipes, uma tarefa
importante da liderança para alavancar os resultados da granja.
Quando conhecemos melhor cada pessoa envolvida na produção, sua história de vida, suas dificuldades e seus sonhos, fica mais fácil identificar talentos e potenciais. Não esqueça: oferecer
oportunidades de crescimento pessoal e profissional é a chave para construir um time vencedor.
Esperamos que esse conteúdo ajude você, sua
equipe e sua granja a serem melhores todos os
dias.

VISITE NOSSO PORTAL
E REDES SOCIAIS E TENHA
ACESSO A OUTROS MATERIAIS
E CONTEÚDOS RELEVANTES.
agriness.com.br
academia@agriness.com
facebook.com/agriness
instagram.com/agriness
twitter.com/agriness
linkedin
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