
2. Defeitos

Erros que requerem mais tempo de 
trabalho e dinheiro para serem 
consertados.  produtos ou serviços 
com resultados indesejáveis  

1. Super produção

Produção de itens em excesso 
(mais do que é capaz de vender 
ou consumir)

Os 8 tipo de desperdício

7. Estoque

Acúmulo de mercadorias, 
peças, medicamentos e 
novilha.

4. Movimentação

Movimentação excessiva de 
funcionários procurando por 
ferramentas ou animais

5. Transporte

Transporte desnecessário 
de materiais: comida, 
animais, maquinas

6. Espera

Pessoas esperando para 
realizar algum trabalho8. Habilidades 

sub utilizadas

Não usar todo o potencial e 
conhecimento dos empregados  

3. Processamento

Tarefas desnecessárias 
ou que não geram valor 
para os envolvidos



1 875432

Quando o produto excede a demanda do consumidor. É 
devido a uma má definição do resultado esperado pelo
trabalho. 

a) Produção de itens em excesso; 
b) Perda de pasto;
c) Perda de alimentos no cocho;
d) Criar mais novilhas do que o necessário;
e) Aplicar defensivos duas vezes no mesmo lugar;
f) Planejamento inadequado.

Super produção



1 875432

Erros que exigem tempo adicional, recursos e dinheiro 
para consertá-los, falhas de qualquer tipo, quebras, 
reparos, retrabalho, alimento ruím, leite de baixa 
qualidade, animais doentes... 

Como consequência temos maior tempo de produção, 
falhas nas entregas, capacidade reduzida, e/ou 
reclamações dos clientes.

Defeitos



1 8765432

É causado por falta de definição do resultado esperado pelo
trabalho.

• São ações realizadas que não precisariam ser feitas, ou seja, 
mesmo que fossem eliminadas, não fariam diferença para o cliente. 

• pessoas conferindo coisas que já foram conferidas anteriormente, 

• fazer anotações ou anotar indicadores que não serão utilizados.

Processamento excessivo



1 8765432

Ocorre devido à falta de padrão de trabalho, delineamento
inadequado dos processos, layout ruím da área de trabalho.

a) Movimentação excessiva de funcionários ou animais;
b) Centro de alimentação distante do cocho;
c) Almoxarifado distante;
d) Vacas trocadas de lote;
e) Local para abastecimento de tanques e tratores distantes 

do local de trabalho;
f) Procura por ferramentas.

Movimento



1 8765432

Transporte de leite, animais, alimentos e esterco para e da fazenda 
pode representar custos significativos.

a) Transporte de mercadorias a longas distâncias;

b) Mudar produtos de lugar sem necessidade; 

c) Trator grande carregando coisas leves.

Transporte



1 8765432

Espera é o ato de não fazer nada enquanto espera por uma
atividade previa ou próxima terminar. 

a) Vacas mais do que 30 minutos no curral de espera e 
saída;

b) Pessoas ociosas,  distribuição inadequada do trabalho, 
trabalho desproporcional ao longo do dia;

c) Espera para realização do serviço por falta de insumos e 
ferramentas;

d) Maquinas esperando manutenção;
e) Muita informação.

Espera



1 8765432

a) Acúmulo de mercadorias ou produtos;

b) Silagem armazenada para mais de 14 meses;

c) Peças e medicamentos em estoque além do mínimo 
necessário;

d) Adubo, sementes e defensivos em excesso;

e) Culturas esperando para serem colhidas;

f) Máquinas e equipamentos que não são utilizados com 
frequência.

Estoque



1 8765432

O desenvolvimento de talentos e o empoderamento dos 
funcionários tem um grande impacto na redução dos desperdícios.

a) O principal desperdício que temos na fazenda é o de 
talentos humanos ou habilidades não utilizadas.;

b) As pessoas não são envolvidas na solução de problemas 
e na melhoria; o papel do funcionário é simplesmente 
executar o trabalho conforme planejado, como um 
robô. 

Habilidades subutilizadas
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