
O que está 
acontecendo?

A sensação no setor ainda é de caos. A 
implantação deve iniciar em breve. 
Sentimento: Inquietação – Precisamos 
mudar!  

Começamos a colocar as 
ferramentas e os conceitos em prática.
Sentimento: Estamos mudando, mas o 
caminho é longo. 

As ferramentas são parte da rotina e os 
princípios começam a ser 
internalizados. 
Sentimento: nossa rotina mudou e está 
mais organizada. Estamos no caminho 
certo!

Princípios gerenciais e 
comportamentais são utilizados 
naturalmente por todos. 
Sentimento: estamos energizados, 
seguros e felizes em nosso negócio.
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✓As pessoas:
- não sabem o que se espera do 

trabalho delas;
- não conhecem o nosso cliente e 

também como o trabalho delas o 
afeta;

- não enxergam os problemas da 
fazenda. 

✓As pessoas estão enxergando o setor 
de forma sistêmica, entendem quem é 
o cliente, o que ele quer e como esse 
resultado é medido. Entretanto, não 
expressam isso naturalmente, as 
informações são “decoradas”.
✓As pessoas enxergam problemas e 
anomalias mais óbvias.

✓As pessoas falam de forma natural 
sobre o setor, entendem quem é o 
cliente, o que ele quer e como o seu 
trabalho afeta esses resultados.
✓Os indicadores são avaliados com 
frequência e ações são realizadas 
quando há algum problema.
✓Algumas pessoas começam a 
enxergar desperdícios e anomalias.

✓ Todos têm foco no cliente (interno e 
externo) e o resultado esperado é a 
base de todas as decisões.
✓ Todos enxergam anomalias, 
desperdícios e formas de facilitar o 
trabalho.
✓Todos contribuem com a melhoria 
diária do trabalho.
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✓As prioridades mudam com 
frequência (sempre que algo 
inesperado acontece).
✓Muitas mudanças/ações acontecem 
ao mesmo tempo, gerando 
descontrole. 

✓As reuniões semanais e anomalias 
ajudam a organizar as prioridades.
✓Já realizamos alguns Eventos Kaizen, 
mas problemas menores ainda são 
resolvidos de forma desordenada, sem 
método.  

✓Existem prioridades claras e todos 
sabem quais são elas. 
✓Os problemas são resolvidos sempre 
com método mas o foco das soluções 
ainda está em grandes mudanças. 

✓ O planejamento estratégico é 
desdobrado em projetos e prioridades 
que são claras para todos.
✓As melhorias são incrementais e 
sempre focadas na simplificação das 
atividades e na redução de 
desperdícios.
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✓As pessoas não conseguem fazer tudo 
o que precisam com a atenção 
necessária.
✓Cada pessoa executa suas tarefas do 
jeito que acha mais fácil ou melhor;
✓Existem problemas que sempre 
voltam a acontecer.

✓A rotina de  reuniões, perambulação e 
outras atividades gerenciais 
acontecem, mas ainda é preciso um 
grande esforço para não deixar que elas 
parem de acontecer.
✓O processo principal é padronizado 
mas nem todos entendem a 
importância de fazer sempre do mesmo 
jeito.

✓As reuniões, as monitorias, o 5S, as 
anotações e a perambulação estão 
incorporadoras à rotina e acontecem 
independentemente do gestor/líder 
estar na fazenda.
✓ Os processos são padronizados e 
todos fazem o trabalho do mesmo jeito, 
todos os dias.

✓ As atividades seguem uma rotina e 
são todas padronizadas.
✓O setor é silencioso pois todos sabem 
o que precisa ser feito e como fazer.
✓Todos estão sempre focados em 
como os processos poderiam ser 
melhores e mais simples. 
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✓Os empregados não estão prestando 
atenção nos detalhes e, por isso, 
muitos erros estão acontecendo.
✓Os empregados culpam fatores 
externos ou outras pessoas pelos erros.
✓Poucos empregados sugerem ideias 
para resolver os problemas da fazenda.

✓Os empregados estão mais engajados 
e mais abertos a novas ideias. Eles 
contribuem com sugestões – nem 
sempre alinhadas com as prioridades.
✓Quando analisamos um problema, 
muitas causas ainda estão ligadas a 
fatores externos. 

✓Quase todos os empregados 
entendem o próprio trabalho e sabem 
o que precisa ser feito para melhorá-lo
– as ideias estão mais alinhadas com os 
princípios e valores do negócio.
✓Os problemas começam a ser 
resolvidos com foco nas tarefas. 

✓Todos entendem sobre o trabalho por 
isso contribuem com ideias e 
participam das decisões. Estão 
empoderados no seu setor.
✓Os problemas são resolvidos 
coletivamente, com método e foco no 
trabalho. 

Início da mudança.

A Jornada – Ferramentas aplicadas.

Dedicação e empenho para evoluir.

A busca pela melhoria é natural. 

Mapa de maturidade da fazenda

tempo


